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16 тисяч доларів на громадські цілі 
з нагоди десятиліття 

Дирекція 1 Контрольна Комісія Спілки „Певність". Сидять 
(зліва): В. Голод, Р. Кобнлацький, президент Спілки д-р 
Юліян Куляс, П. Семків, Ю. Каяка. Стоять (зліва): С. Го– 
ляш, Ю. Верещак, М. Гриневич, Я. Загородний, М. Соро

ка, М. Марчук, М. Лущак і В. Семків. 

"Чикаго. — Українська 
Щадшічо-Позичкова Спілка 
„Певність" в Чикаго, відома 
із своїх постійних дотацій на 
різкі громадські щілі та по
треби, цього року одноразо
во виділила із своїх доходів 
з нагоди десятиліття суму 
16 тисяч доларів. 

Дирекція Спілки на сво
йому засіданні рішила роз
поділити 15 тисяч долярів на 
потреби і розбудову україн
ського релілійного, куль
турного, молодечого та сус– 
лільно–громадського життя в 
Чикаго та околицях. Цей 
дар яе виключає постійних 
дотацій на протязі року, що 
перевищили вже ЗО тисяч 
долярів. 

Спілка „Певність", окрім 
висококваліфікованої фінан– 
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сової обслуги своєї україн
ської громади, бере активну 
участь у суспільно-громад
ському житті міста Чикаго. 

Дотація в сумі 15 тисяч 
долярів не с перша, бо і по
передніми роками із ростом 
Спілки відповідні одноразо
ві дотації були традицією 
Спілки „Певність" з нагоди 
замкнень фінансового року. 

Своєю працею і посвятою 
Дирекція Спілки робить за
ощадження, щоб мати змогу 
постійно допомагати розвит
кові громади. Варто при 
цьому згадати, що Спілка 
„Певність" десять років то
му почала своє існування 
майном вартостн 350 тисяч 
долярів і до сьогодні зросла 
до понад 17 мільйонів доля
рів. 

Е. Козака і синів 

Е. Козак: Аркан 

(Б. Н.). — Як кожного ро– 
ку, так і цього в Гантері в 
мотелю ,ДСсеня" відкрива
ється з днем 4-чо липня вис
тавка Едварда Козака і йо
го синів Юрія і Яреми. Тема
тично В. Козак, як завжди, 
дуже різнородний, хоч цьо
го року він називає свою ви
ставку гаслом „Гуцульщина 
танцює".1 Майже половина 
обраЗів —' Це танець в різно– 
родній інтерпретації не лише 
самого танкового руху, але 
теж І композиції, кольору, а 
врешті —стилю. З більших 
композиційЛ—- це „Аркан", 
„Загоріла полонина", „Вели
ке воло", „He^ia то краю"... 
Крім гуцульської тематики, 
замітні „Калина", „Пшенич
ка'' і ,Ддуть до міста". Є та
кож Гротескові, як „Хор Пе
тра, Крлотівки", „А мій ми
лий захворів", і врешті 12 

малюнків нової серії „Кари
катура села". 

Юрій Козак цікавий стуг 
діюваяням старої українсь
кої ікони, як теж портрета
ми, в яких він, зберігаючи 
реалістичність у стилі вис
ловлюється все таки дуже 
по-сучасному. 

Наскрізь сучасний є теж 
Ярема, який цікавиться іко
нописним малярством, як 
теж краєвидом, який інтер
претує дуже по-своєму, іноді 
майже абстрактно. 

З нагоди відкриття вистав
ки, як і сезону, в суботу, 6-
го липня ввечері відбудеть
ся Вечірка з участю Ековнх 
приятелів, Ікера, М. Поне– 
ділька, У. Любовнч, а на ос
танку самого Ека. 

В половині серпня Е. Ко
зак матиме свій вечір і свою 
виставку на Союзівці. 

В АЛЕРГІЇ П \ HOB І НОГО ДРУЖИНА 
ВИСТУПИЛИ НА ТЕЛКВЇЗН 

Як) Иорк. — Американ
ська телевізія передала ко
ротку розмову, записану 
американськими кореспон
дентами в Ізраїлі з коліш– 
нїмн танцюристами ленін– 
градського театру ім. Кірова 
Валсрісм Пайовим і його 
дружиною Галиною Рагозі– 
ното. В. Панов відмітив, що 
якодоб він тепер ще жив в 
СССР то його напевно були 
б понов но арештували у 
зв'язку з приїздом до СССР 
президента Ніксона, як це 
було за першого приїзду в 

1972 р. Він відповів також на 
питання -кореспондентів в 
справі його дальшого побуту 
і затруднення. Панов заявив, 
що покищо він почувається 
в Ізраїлю дуже добре і хоч 
він і його дружина атеїсти, 
щасливий, що може жити се
ред віруючих в Бога людей, 
які дуже позитивно став– 
лятБся до нього. Людина на 
Заході, сказав вкінці Панов, 
почувається свобідною не 
тільки у підборі праці, але 
також у вислові думки, що є 
виключне в СССР. 

ПРЕЗИДЕНТ НіНООН ПРИБУВ 
ДО МОСКВИ 

Брюссель. — По закінчен
ні розмов з окремими ліде
рами західніх держав та під
писанні Атлянтінської дек– 
лярації принципів з нагоди 
25-річчя з часу сформування 
Північно-Атлянтійського О– 
боронного Союзу (НАТО), 
президент Ніксон разом з де
ржавним секретарем Генрі 
Кіссінджером виїхали ран
ком 27 червня до Москви. 
Перебування президента Ні
ксона в СССР розраховано 
на один тиждень. В Москві, 
де відбуватимуться наради 
на вершинах з генеральним 
секретарем ЦК КПСС Л. 
Брежнєвим, президент Нік
сон буде 27-29 червня і 1-3 
липня, 29 Червня до 1 липня 
— в чорноморському ресорті 
Ореанда недалеко Ялти, 1-го 
липня в Мінську. З СССР 
президент Ніксон виїде 3-го 
липня. 

При нагоді перебування в 
Брюсселі, президент Ніксон 
мав розмови з бельгійським 
королем Бадуеном, прем'єр-
міністром , Великобританії 
Гаролдом Віл еоном, захід– 
ньонімецькнм канцлером Ге– 
льмутом Шмідтом та пре
м'єр-міністром Італії Марія– 
но Румором. Політичні коме
нтатори оцінюють як своє
рідну дипломатичну невда
чу президента Ніксона цей 

факт, що до Брюсселі, не 
прибув французький прези
дент Жіскар д'Естан. З цих 
міркувань президент Ніксон 
відмовився зустрітися з фра
нцузьким прем'єром Жаком 
Шіраком. ',– 

Державннй секретар Кіс
сі нджер в часі пресової кон
ференції перед виїздом до 
Москви поінформував, що у– 
ряд ЗСА надісться заключн– 
ти з СССР угоду щодо. Обме
ження підземних1 атомних 
випробувань,і підписати до
даткове домовленая щодо 
обмеження стратегічної вто
мної зброї Передбачено під
писання восьми чи дев'яти 
інтерпретацій, що стосувати
муться вже підпоісаних угод 
про обмеження узброення. 
Тексти цих інтерпретацій 
мають бути збережені в та
ємниці, але, як заявив Кіссі– 
нджер, Конгрес буде повідо
млений про їхній зміст. На 
сучасному етапі, заявив Кіс– 
сінджер, не існують ще .пе
редумови для підписання у– 
годн, якою припинено б пе
регони в атомному зброєнні 
і тому ці перегони тривати
муть, а СССР продовжува
тиме заходи щодо максима
льного прим і нення багато
зарядних атомних головок У 
міжконтинентальних раке
тах. 

Г1 

„Правда" схвалює „доцільність" 
відвідин президента Ніксона 

Москва. — Орган ЦК КП
СС „Правда" з 21 червня 
опублікувала статтю свого 
иоліти чного коментатораІО– 
рія Жукова „СССР - ЗСА: 
Ділові відносини", присвя
чену відвідинам президента 
Ніксона в СССР і черговій 
вершинній американсько-со– 
вєтській конференції. Юрій 
Жуков відзначує, що „од
ною з найважливіших зов
нішньополітичних подій за 
останні роки с серйозний 
зворот у відносинах між Со– 
вєтським Союзом і З'єднани
ми Стейтами Америки — по
ворот від конфронтації і „хо
лодної війни" до мирного 
співіснування та ділового 
співробітництва". З н а мен– 
ною на цьому шляху вважає 
Ю. Жуков промову прези
дента Ніксона 5 червня в 
Аннаполіс, бо там „прези
дент ЗСА Р– Ніксон вважав 
потрібним підкреслити, що 
„Америка перестала бути ве– 
лнтнем, який вивищається 
над рештою світу і який має, 
можна було . думати, неви
черпні ресурси, а також 
атомову монополію". Даль
ше він заявив, — пише Ю. 
Жуков, — що „з цього ча
су, як Совстський Союз до
сягнув рівностн в області 
системи стратегічної зброГ' 
відносини з ним можуть і 

повинні будуватися вихлюч 
но на основі принципів Жир
ного співіснування і непмі– 
шування у внутрішні ч,.,ра– 
вн, а у заключенні презя 
дент ЗСА ствердив, що . те
пер „американці і росіяни, 
два великих народи, які ра
зом співпрацювали в часі 
війни, вчаться разом пра
цювати в умовах миру". 

Згідно з словами Ю. Жу
кова, наслідки американсь– 
ко-совєтської співпраці вже 
аж надто очевидні і цієї 
співпраці нікому не поруши
ти. Все таки є люди, пише 
Жуков, які намагаються зір
вати політику відпруження. 
До них належать сенатор 
Генрі Джексон і репрезен
тант Венік, які хочуть цю 
співпрацю узалежнкти від 
змін „наших внутрішніх по
рядків". Вони і їхні прихи
льники намагалися недопу– 
стити до поїздки президента 
до СССР, мовляв, він там є 
„небажаний''. Ці „маневри 
потерпіли невдачу", бо біль
шість американських зако
нодавців підтримали плян 
президента Ніксона і вер
шинну конференцію, яка 
„повинна стати новим важ
ливим кроком на шляху ро
звитку стгівробітництва між 
обома країнами, що має ве
лике значення для закріп
лення миру у світі". 

: в - в 

Юридична Комісія проголосувала 
покликати тільки 5-ох свідків 

Вашингтон. — Юридична 
комісія Палати Репрезен
тантів, яка розглядає мож
ливості формального обви
нувачення президента Нік
сона, в середу, 26-го червня, 
проголосувала поклики т и 
тільки 5 свідків, які мають 
почати зізнавати вже в нас
тупний вівторок, 2-го липня. 
Комісія також рішила, що 
інших 5 свідків будуть рані
ше переслухані персоналом 
цієї Комісії та покликані 
свідчити перед Комісією ті
льки тоді, коли виявиться, 
що їхні зізнання конечні. 
Юридична комісія т а к ож 
проголосувала закінчити пе– 
реслухання свідків до 12-го 
липня. Відтак члени Комі
сії рішатимуть чи є підстави 
на формальне обвинувачен
ня президента Ніксона. 

Під час голосування щодо 
числа свідків, всі республі
канські члени Комісії та два 
демократичні підтримували 
вимогу адвоката Білого До

му Джеймса Сент Клера, 
щоб покликати багато біль
ше свідків, ніж 5, бо тільки 
в такому випадку, твердили 
вони, можна дізнатися всю 
правду. Але Демократична 
більшість перемогла й число 
свідків обмежено до 5-ох, а 
саме, будуть покликані: ко
лишній правний дорадник 
Білого Дому Джон Дін, аси
стент генерального прокура
тора ЗСА Генрі Петерсен, 
колишній особистий адвокат 
Президента Герберт Калм– 
бах, колишній урядовець 
Комітету для перевиб о р у 
Президента Фредрик ЛяРу 
та колишній дорадник Біло
го Дому Александер Баттер– 
філд– 

Речники Юридичної комі
сії також оприлюднили прі
звища тих 5-ох осіб, які бу
дуть раніше переслух а н і 
персоналом Комісії, а покли
кані свідчити перед Комісі
єю тільки тоді, коли вия
виться, що їхні зізнання ко
нечні. 

ЗВІЛЬНЕНО ГЕН. ПЕТРА ГРИГОРЕНКА 
Москва. — Совстські чин

ники звільнили 26 червня ві
домого оборонця кримських 
татар, дисидента, кол. гене
рал-майора советської армії 
Петра Григоренка з закла
ду для умовохворих. Ген, 
Петро Григоренко перебу
вав у психіятричному закла
ді на „лікуванні" упродовж 
останніх п'яти років, але, як 
інформують закордонні ко
респонденти, які мали змогу 
з ним зустрінутися після зві
льнення, він не виявляє ні
яких познак умово! хвороби, 
зберігає повну ясність дум
ки, а тільки фізично висна
жений. В часі зустрічі з за
кордонними журналіста м и 
він висловив їм подяку за 
активну підтримку, у вислі– 
ді якої його, як заявив він, 
випущено на. волю і цим 
„продовжено життя". Майже 
повних п'ять років свого 
ув'язнення у закладі для у– 
мовохворих П– Григоренко 
перебував в одиничній каме
рі, а щойно осінню 1973 ро
ку, коли його перевезено до 
Столбової недалеко Москви, 
його приміщено у спільній 
залі з 36 уиовохворими па
цієнтами. Звільне н н я П 
Григоренка рекомендувале 
спеціальна комісія ще перед 
місяцем, але щойно 26 черв
ня о год. 8 ранку його пові
домлено, що його звільнять 
і він буде могти повернутися 
домів. 

Як відомо, ген. Петро Гри
горенко, відзначений за хо
робрість у війні орденом Ле
ніна та двома орденами Чер– 
воногс прапору, був вперше 
арештований і проголоше
ний „умовохворнм" в травні 
1969 р. після того, як пін пу
блічно виступив в обороні 
кримських татар, яких су
див совєтський суд за „про– 
тисовстську активність". Йо
го конфлікт з совстським ре
жимом почався ще в 1963 p., 
коли він став інщіятором і 
творцем ..Союзу боротьби за 
відродження ленінізму". По 
арештуванні його приміще
но в закладі для божевіль
них в Черняхівському, Калі– 

дня Прусія). Народжений в 
1907 р. в українському селі 
Борисівка, Курської областн, 
П. Григоренко вже з моло
дих років брав участь в пра
ці комсомолу і Компартії. В 
1931 р. його було обрано 
членом ЦК БЛКСМ. 

Звільнення ген. П. Григо
ренка наступило напередод
ні приїзду до СССР прези
дента Ніксона. Недавно со
встський уряд дозволив на 
еміграцію Пайовим та Алек– 
сандрові Ґалічові. Не вик
лючене, що звільнення ген. 
Григоренка, який став цен
тральною фігурою в бороть– 

ВАЛЕНТИН МОРОЗ ПРОГОЛОСИВ 
ГОЛОДІВпУ ” 

Гельсінки, Фінляндія (УІЄ 
„Смолоскип"). — Сюди діс– я v 
талася вістка, що Валентин І 
Мороз проголосив голодівку, 
яку він рішений розпочати 
1 липня 1974 року– Всі його 
дотеперішні домагання змі
нити умовний його ув'язнен
ня у Владимирській тюрмі і 
дати йому відповідну медич
ну опіку, в'язничні власті не 
задовільннли, а умови його 
ув'язнення, навпаки, погір
шилися. 

Згідно з цією інформаці
єю, яка дісталася сюди по– 

бі за основні права людини | ч е рез Москву, Валентин Мо– 
в СССР, було подумане як j ро3 держиться мужньо і гід– 
своєріднии жест совстського 
режиму у зв'язку З ВІЗИТОК) 
президента Ніксона і вимо
гами з боку значного 'числа 
американських законодав
ців дб Президента, щоб він 
підняв в розмовах з совстсь– j 
ними лідерами питання по– і 
шанування в СССР основних j 
прав людини. 

дно. Він по геройськи пере
носить всі знущання, не на
рікає на своє ув'язнення, а 
тільки домагається своїх 
прав, гарантованих Кримі
нальним кодексом СССР і 
в'язничним уставом. Інфор
мація ця говорить, що він 
не просить помилування, а 
у своїх заявах до різних со– 

Перед кількома днями, як встських органів він проте– 
вже було інформовано, ака
демік А. Сахаро в звернувся 
з апелем до совєтського уря– 
ду звільнити політичних в'я
знів. У цьому своєму апелі 
А. Сахароп назвав 95 ареш– 

стус проти незаконного суду 
над ним і дискримінації йо
го, як політичного в'язня. 

Мати і батько В. Мороза, 
які живуть у родинному се
лі на Волині, робили постій 

Валентин Мороз 

тованнх дисидентів, в тому j m заходи, щоб відвідати си– 
Валентина Мороза і ген. Пе– І нв д е одержавши дозволу 
тра Григоренка. 

В Москві продовжуються 
арешти жидівських 

активістів 
Згідно з інформаціями, 

що їх подав з Москви „Ню 
Иорк Тайме" з 27 червня, 
совстська поліція арештува
ла кібернетика Михайла А– 
ґурського, кілька годив пі– 
сяя– .тотр, ЛЯ -йому передано 
осторогу щодо його участи 
у нелегальному науковому 
симпозіюмі в Москві. Перед 
кількома днями арештовано 
жидівського науковця Димі– 
трія Рама, а 26 червня со
встська поліція зажадала 
від його дружини Беллі Па
латній, щоб вона підписала 
декларацію, заявляючи, що 
заплянований науковий се
мінар є „політичною прово– 

на відвідини та довідавшись 
! про намір сина ПРОГОЛОСИТЕ 
j голодівку, вони це страшне 
! переживали, живучи у пос– 
: тійннх злиднях. Серед невід– 
- радних обставин, пережива
ючи трагічне положен н я 
свого сина, на весну^цього 

! року померла мата В. Моро– 
за. 

В перших дня травня 1974 
р. В. Мороза відвідала йото 
дружина Рая і син, якому 
тепер 12 років. В часі відві 
дин і розмов Валентина з. 
родиною були присутні в'яз
ничні сторожі. Не зважаючи 
на це, згідно з одержаною у 
Москві вісткою, В. Мороз 
підтвердив дружині свій на

мір почати голодівку 1-го 
липня– Не зважаючи на про
хання дружини і повну дра
матизму розмову, В якій В. 
Мороз держався надзвичай 
стійко, він мав заявити, що 
для нього немає іншого5 вн,– 
ходу, він мусить голодівку 
відбути, будучи вірним. до 
кінця своїм переконанням! 1' 
своїм поглядам. Не ВВ(РКЄП– 
ючи на перебування в ontfj 
ночці, В. Мороз є фізнчяо 
виснажений і майже не JUh` 
пізнання змінений в^ЛяД/. 
що важко пояснити з.меднч– 
ноі точки погляду, КОЛИ б ( 
він перебував у нор^яалІяих; 
в'язничних умовяиах. й ; 

Присутній при відвідинах, 
сторож мав переказати^ що! 

син Валентина Мороза, "в 
часі розмови мав сказати 
свойому батькові :,Днту, ти" 
мусиш жити для всДх йас”г 
на що Валентин Мороз мав 
відповісти: „Здається, .мені 
треба вмерти, щоб ви могли 
, к т ^ . – жзяіїШГ–?! ^ -

В. Мороз мав вислати за
яву до Л. Брежнєва і деяких 
інших совстськгх керівни
ків, в якій з'ясовує свої поч 
знції, домагається проведен
ня в життя законності і за
являє про свою голодівку з 
днем 1-го липня. 

ніноградської об– (кол.-Схід– нацією". 

„Літературна Україна" лає Український 
Народний Союз 

Передбачають аміни в тюлітбюро 
і уряді СССР 

Москва– — Пресові комен
татори повідомляють з Мос
кви, що там чимраз настер– 
ливіше поширюються чутки 
лгро персональні зміни в по– 
літбюро комуністичної пар
тії і уряді СССР. Особливо 
преса відмічу є, що прийшов 
мабуть кінець кар'єрі Єкате
рини Фурцевої, яка одинока 
з-п о с є р є д жінок в СССР 
„блистіла" на совстському 
олімпі, не враховуючи Олек– 
сандри Колонтай, яка зараз 
після жовтневої революції 
була політичним комісаром 
і представником С С С Р в 
Норвегії. В Москві ходять 
чутки, що на прохання Фур
цевої Брежнєв наказав пос
тавити її знову на виборчий 
список, але чуткн показа
лись неправдивими і в ре
зультаті проголошених ви
борів прізвище Фурцевої ніг
де не фігурує. Ніхто очеви
дно в СССР не вірить, що 
причиною падіння Фурцевої 

були справи фінансової на
тури і побудована нею за 
державні кошти розкішна 
вілля біля Москви. Мусіли 
бути очевидно глибші при
чини відсунення тієї впли
вової і одинокої жінки в ім
перському уряді. В кругах 
закордонних журналістів хо
дять також чутки про уступ– 
лення зі становиша мініст
ра закордонних справ Анд– 
рея Громнка і 66 літнього 
міністра внутрішньої торгів
лі Ніколая Потолічева. Хо
дять поголоски, що першого 
мав би замінити Анатолій 
Добринін, теперішній амба– 
садор СССР ДО ЗСА, а дру
гого його заступник Ніколай 
Кузьмін. Як звичайно це ді
ється в тоталітарних систе
мах, уряд не повідомляє про 
причини змін. Говориться 
тільки, що Ґромикові буде 
призначенач відповідальна 
позиція в міністерстві закор
донних справ. 

В Аргентині обстріляно амбасаду ЗСА 
Буенос Айрес. — Мянуло– ми Кока-іКола та американ

ської нафтової компанії Фи– го вівтірка, 25-го червня, не
відомі особи, які проїжджа
ли автомобілем біля амбаса– 
ди ЗСА, обстріляли її із ско– 
ростріла. Речник амбасадн 
заявив, що кулі попали у бу
динок, вибиваючи кілька ві
кон, а також попали в полі– 
ційне авто, яке стояло перед 
амбасадою. Вбитих і поране
них не було. Цей обстріл 
амбасадн ЗСА, виконаний 
правдоподібно лівими теро
ристами, наступив незадовго 
після того, як в центрі Буе
нос Айресу вибухло 14 бомб, 
підкладених переважно до 
будинків, в яких знаходять
ся закордонні підприємства 

липс, а також в складі авто
мобілів маркн Форд та 6 
трьох філіях Бостонського 
банку. Решта вибухів були 
в англійських та аргентин
ських банках і підприємст
вах. Бомби вибухли кілька 
хвилин після півночі, коли в 
центрі міста було ще багато 
людей, які поверталися з ре
сторанів і кіно. Вбитих не 
було, , але приміщення цих 
банків і ілдлрисмств були 
дуже пошкоджені. Ці теро
ристичні акції наступили 
тільки кілька днів після пе
рестороги президента Хуана 
Перона, що аргентинська по
ліція строго реагуватиме на 

Київ. — На сторінках га
зети „Літературна Україна" 
з 21-го червня опубліковано 
памфлет ,,Фарс політичних 
мумій" Олекси Носенка. Ме
та памфлету — показати, що 
на терені З'єднаних Стейтів 
Америки живуть українці, я– 
кі у роки Другої світової вій
ни находились в рядах Ук
раїнської Повстанської Ар
мії, яка, мовляв, колябору– 
вала з нацистами і стоеува– 
ла терор супроти населення. 
В памфлеті автор називає 
ряд осіб, які, як каже він. 
живуть в ЗСА, а перед тим 
були або упівцями, або полі
цаями на німецькій службі. 
0- Носенко навіть відклика
ється до Конвенції ОН з 1948 
p., яка вимагає, що воєнних 
злочинців треба „судити за 
вчинені злочини на терито
рії тих держав, де вони бу
ли здійснені". Але „сенат 
США тричі забалотував цей 
документ . . . От і живеться в 
Америці кривавим злочин– 

^цям, як у бога за пазухою". 
Оці „злочинці" влаштовують 

різні конференції снмпозію– 
ми, наради, але „насправді 
тільки насичують Атмосфе
ру антикомуністичним ча
дом". 

На закінчення О. Носенко 
цілий абзац присвячує не
давній конвенції Українсько
го Народного Союзу. ,jHeuKV 
давно, — пише він, -— у Спо
лучених Штатах відбувся 
так званий з'їзд тих, 3 доз
волу сказати, україкщв^які' 
піклуються про долю „бра
тів" з Радянської України. 
На збіговиську чути було не 
промови, а суцільне зави
вання. Безбатченки уболіва
ли за населення УРСР, яке, 
мовляв, '„воліло б перебра
тися за океан". Збіговисько 
пишномовно наречено „з'їз
дом Українського Народного 
Союзу". У 47-мільйовно г о 
народу Радянської України, 

- пише Носенко, - ця по
дія викликає сміх, бо ж во
на — черговнй^фарс політаА 

чних мумій" — закінчує 
свою лайку „Літературна У– 
країна". 

Пластуни вишколами розпочали 
таборування 

та 'банки. Бомби вибухли в j будь - яку терористичну ді– 
бюрових приміщеннях фір– І яльність. , 

Гантер (O.K.) - В неділю 
23-го червня розпочали з Бо
гом у церковці св. Івана Хре
стителя в Гантері пластункн 
й пластуни свої випгкільні 
табори „Школу Булавних" 
і „Лісову Школу". Службу 
Божу з відповідною наукою 
відправнії місцевий парох о. 
д-р І. Мак. У „Лісовій Шко
лі" в Лекснягтоні таборує на 
свойому постійному місці 
вже в 117-тий раз 24 учас
ників (в цьому двох прибу
лих з Англії!) і 6 інструкто
рів під проводом ст. пл. Ва
силя Лончини як комендан
та. У „Школі Булаввих" на 
посілості Т. Кулика розтабо– 
рилося в п'яте 34 пластунок 
учасниць вишколу і 9 iHCT̀  

рукторок під проводом коме– 
ндантки ст. пл. Лесі Балтат 
ровнч і опікунки пл. сен. 
Ольги Кузьмович. Пластуні– 
ки, відзначуючи' згідно з 
дорученням Головної Плас
тової Булави 60-річчя УО– 
С-ів, вибрали як свою табо
рову пісню відому стрілецьі 
ку пісню „В горах грім гуде", 
а її словами: „Диво — цв 
наші дівчата" - - назвали' 
свій цьогорічний вишкіл. 

Обидва вншкільні табори 
для майбутніх провідників 
та провідниць таборів юна
цтва будуть тривати до 6y-S`4 
боти 6 липня, коли на іе–; 
рені цілих ЗСА розпічнуть–' 
ся усі пластові літні теборн 
для пластового юнацтва'`| 
новацтва. . -. 

'л - -.–-– - ̀ '---f^j 



` 

ss СВОБОДА, П'ЯТНИЦЯ, 28-го ЧЕРВНЯ \Щ 
. . 

CBOBQp^SVOBODA 
лтф 

FOUNDED 1898 
Ukrainian Newspaper pubhshed dally except Sundays, Mondays A 
holidays (Satnu lay A. Monday Issues combined) by the Ukrainian 
National Aar'n, Inc., 30 Montgomery St., Jersey City, NJ . 07303. 

Леонід Полтава 

DONT BE FOOLISH 

ч.ш;л 
s-soa 

Second Class Postage paid at the Post Office of Jersey City, N.J. 
Accepted for mailing at special rate of postage pmvided for by 
Section 1130 of Act of October 3,1917 - .authorized JulvSt. 1ЯЩ 

P.O. Box 346 Jersev Citv. Ю 07S03 

Свобода ii|w^s 

Впродовж останніх 3-C,ро
ків мільйони американців і 
канадців, у тому й тисячі ук
раїнців з обох країн, .манд
рували за океан як туристи, 
в першу чергу до Европв. 
Як в дві Німеччини, дві Ко
реї, або два В'стнами, так і 

Статті і дописи, підписані аферами, не мусять відповідати по– Е в 0 0 п v н а ш „ я с е ДВІ . віль
гая дам Редакції. Редакція застерігає собі право в потребі вя– л а д 9 Л у наш.час є дві. віль 
правлятн 1 скорочувати надіслані матеріали. Незамовлені ма– J н а Західня щ^ підневільна 

' теріяли повертається тільки тоді, коли автор cvooi це виразно j Cxi дня. БІЛЬШІСТЬ українців 
застеріг, долучивши заадресовану коверту з відповідною пош– ' мадрувалн до Західньої і 
тоиою оплатою. - За зміст огодошеаь Редакція не відповідав. зда^^ частина „ ' д о схід– 

ньої, в першу чергу в Укра
їну, хоча й мусіли їхати че
рез Москву. Подорож у краї
ну, яка не належить сама 
собі, дає великий досвід ко
жному, хто вміс,. чи бодай 
бажав вміти бачити. Та в цій 
статті мова не про туризм, 
як такий. . 

Треба остерегти батьків і 
молодь перед одним аспек
том закордонної мандрівки 
будь-куди. 

Кожний американський 
громадянин, виїжджаючи з 
туристичною чи іншою ме
тою поза межі ЗСА і Кана
ди, автоматично підпадає 
законам тієї країни, в якій 
опиняється. Американські 
консулати майже нічого, як 
правило, не можуть допомог
ти' на території СССР (лише 
частково в самій Москві, бо 
в Києві, Мснську, Тбілісі і Т. 
д. навіть таких консулятів 
немає) і дуже мало можуть 
допомогти на території віль
ної Західньої Европи, якщо 
йдеться про наркотики. 

Велика, рішуча, настирли
ва осторога перед наркоти
ками! -

Наркоманство в р і з них 
формах розповсюджене у 

j наш час серед слабої частн– 
J нн американської молоді. 
! Хоч невеликою мірою, але 
\ заторкує воно й український 
І сегмент американської на
ції. Були арешти, знаходили 
маріхуану; одну українку 
заарештувала за садження 

Немає жадного сумніву, що вільні і демократичні кра
їни^ зокрема 3 єднані Стекти Америки, завдячують цю 
свою волю та свій розвиток цій своїй пеошій евпбод' сво
боді слова, свободі преси, забезпечити їх першим Додат
ком до Конституції, і це мав на думці цінним І І ^ . . О 1 
Найвищий Суд ЗСА, уиеважнивши минулого вівтірка, 
25-го червня, закон стеату Флориди, згідно з яким газети 
були зобов'язані друкувати відповіді публічних урядовців 
чи кандидатів на них на неприхильні редакційні статті 
і коментарі. Суд мотивував своє рішення тим, щ,о така 
и”хггаков'4 птктнчно вимагає від газети друкувати мате
ріал, який може, а оцінці редактора, до друку не надава– 
,и,х,о і ме uaHa"ittvî  о ле iiJib.vH вгру-іаїшя у відповідальність 
редакторів, ,але практично означало б цензуру, отже супе
речить постанові Першого Додатку до Конституції. 

"Конституція і закони Зед'наних Стейтів, як і поодино
ких стейтів зводяіься до одної головної засади: ніхто не 
може наказувати або забороняти редакторові друкувати 
чи не друкувати те, що він уважає за відповідне. Ішла 

.справа, що за все надруковане редактор відповідальний 
і коли б він допустився злонаміреного знеславлення іншої 
особи чи установи, він відповідатиме перед судом та по
носити відповідні консеквеиції. ' . 

З жалем треба .ствердити, що серед читачів українсь
ких газет, як і в громаді поняття свободи преси все ще 
досить поплутане. Наприклад, велика частина авторів ли
стів до редакції „Свободи" дорікають за те, що один чи ін
ший матеріал був надрукований, відмовляючи Tint самим 
свободи слова для інших, хоча рішучо вимагають тієї сво
боди для себе. Ясно, що нема в світі газети, яка могла б 
друкувати все, що їй надсилається, а „Ню Иорк Тайме" 
має за своє мотто єдиноправильну засаду, що друкує „Всі 
вістки, які до друку надаються". 

Очевидно, що редактори роблять помилки, як у сво
їх власних писаннях, так і у своїх рішеннях. Але поми
лок можуть допускатись й інші професіоналісти. Проіе, І 
найбільшою помилкою було б, якщо б через помилку вста– І 
вовляти закони. Добре сталося, що Верховний Суд ЗСЛ і 
тієї помилки не допустився у відношенні до свободи преси, j 

З другого боку, було б не меншою помилкою, якщоб і " о н о п е л ь , та ще й на виші... 
преса прийняла рішення Верховного Суду тільки як до– і Н а Р к о т " к " розповсюджують 
датково потверджений привілей, без додаткового зобов'я
зання. Якщо немає законного зобов'язання друкувати від
повіді критикованих, то тим більшої сили набирає мораль
не зобов'язання преси віддати місце на оборону критико
ваного. Свобода бо преси найбільше залежить від сам;;ї 
гй(еси^ від її високих моральних стандартів та справедли
вості!. Зловживання свободою раніше чи пізніше довело б 
до Н обмеження, якщо не втрати. 

Інтеграція совєтського бльоку 
ХХУЩ сесія. Ради Економічної Взаємодопомоги 

(РЕВ), яка об'єднує країни совєтського бльоку та є проти
вагою до Ввропейського Спільного Ринку західніх держав, 
дає чимало важливого матеріалу для висновків на тему 
політики СССР і його сателітів на найближчі роки. В ко– 

' мюніке, що появилося по закінченні сесії 21 червня, го
вориться не тільки про досягнення за минулий період, 
враховуючи факт, що цією сесією відзначувано 25-річчя 
з дня заісауваяня цісї Ради, а про пляни і конкретні про
екти на майбутнє, точніше на роки 1976-1980. 

Засадничо, наголос на цій останній сесії покладено, 
як це видно в комюніке, на нрислішення інтеграції еконо
мік Совєтського Союзу та економік сателітних держав. На 
практиці це означав, що з кожним роком сателітяі країни 
втрачатимуть економічну незалежність і щораз тісніше бу
дуть пов'язувані з совєтським „материком", чи совегською 
метрополією. У комюніке зачисляється досить докладно 
ряд „нових великих проектів виробничого і науково-тех
нічного співробітництва" та відзначається, що „підписано 
11 багатосторонніх угод про спецДялізацію і кооперування 
виробництва р галузь мащиж-будудания, харчової промис
ловості!, сільського господарства, використання атомної 
енергії в мирних цілях. Створено міжнародні господарські 
об'єднання ,,Інтератоменерго'', „Інтертекстильмаш",. а та
кож .міжнародну Організацію „Інтсрелектро". Самі тільки 
ці назви говорять про розміри інтеграції совєтського бльо
ку в найближчих роках. 

Мас свою вимову плин „проведення підготовчих ро
біт по створенню єдиної енергетичної системи заінтересо
ваних країн - членів РЕВ на базі об'єднаних енергосис
тем європейських країн - членів РЕВ та єдиної енерго
системи СССР . . . 'Буде розроблено і перспективні програ
ми співробітництва країн членів РЕВ, у галузі вироб
ництва основних видів палива та енергії з метою задово
лення їх потреб на період до 1990 р." 

Треба відзначити факт, що цим разом в нарадах се
сії взяла участь делегація Югославії, яка, як інформу
ється в комюніке, бере участь „у багатосторонніх інтегра
ційних заходах країн — членів РЕВ". Економічну шТЄ– 
грацію рішено поширити також на Фінляндію, Монголію 
і Кубу, де Дшіяновано будівництво промислових підпри
ємств силами всіх країн — членів РЕВ. 

З наміченої Комплексної програми економічного роз
витку „соціалістичного бльоку" упродовж 1976-1980 ро
ків можна зробити висновок, що йдеться про розбудову 
монолітної, стисло інтегрованої економічної бази під усю 
структуру т. зв. „світової системи1 соціялізму" з метою пе
рехилити балянс сил у розгрі з Заходим в користь Москви. 

І не тільки заробітчани-„пу– 
шерн", їх намагаються на
кинути американцям і воро
ги Америки. Таким чином, 
наркотики це не лише отру
та, а й до певної міри соці
ально - політичне лихо. 

Відповідно й поступають 
уряди багатьох вільних дер
жав світу. Вони дуже гостро 
карають не тільки за роз
повсюджування чи контра
банду будь - якого наркоти
ку, а навіть за знайдену в 
кишені малу пучечку „тра
ви . 
лад, 

У 
як 

Туреччині, наприк 
і в більшості інших 

країн, закон не розрізняє 
„м'якого" наркотику від 
„твердого": чи знайугуть ци
гарку з маріхуаии, чи знай
дуть дозу героїни — все од
но загрожує кара смерти, 
яку потім судії замінюють 
на довічну в'язницю. Трой 
американців, з них одна дів
чина, дістали тепер у Туреч^ 
чині помилування у форм!.. 
12 років в'язниці, з нагоди 
загальної урядової амнестії! 
Американський конеулят ні
чого не міг вдіяти два роїш 
тому й тепер, молоді люди 
мусять марнувати життя в 
казематах - льохах, де сиді
ли може наші предка - за
порожці. Але ті бодай знали, 
що сиділи за віру християн
ську, за оборону Рідного 
Краю. Сидіти ж у неволі за 
„траву" — це злочин, а не 
героїзм. 

За знайдення найменшої 
пучки маріхуаии, гашишу 
чи будь - якого наркотику в 
Еспанії можуть викинути 
негайно туриста, караючи 
його гривною до 100 000 
дол., а в більшості випадків 
карають довгою тюрмою і 
великою гривною. Те ж саме 
в Португалії, в Марокко, в 
Тунісі. 

Не всім відомо, що в Кана
ді можна дістати, як і на Фі
ліппінах, досмертну в'язни
цю за шмуґлювання - пере
віз наркотиків, навіть у ма
лих дозах. Найсуворіша ка
ра за це в Ірані — вирок 
смерти, і тільки шах може 
змінити такий присуд. 

У деяких країнах на За
ході до недосвідченого мо
лодика може підійти прода
вецьз - „пушер", продати 
дрібку „трави", а що він пра
цює одночасно й для поліції 
— відразу, ж доносить аген
тові. Молодика заарештову
ють, а ,,пушер' має подвій–' 
ний заробіток, бо за викрит
тя наркотиків платять у 
більшості країн Европи, Азії 
і Африки, як і в Південній 
Америці. 

В опублікованій тепер 
Державним Департаментом 
у Вашингтоні брошурі заз
начено, що в багатьох краї
нах світу, у тому і в Мехіко, 
не випускають за кавцісю, -а 
тримають наркоманів у тюр
мах ,дж до розслідування 
справи", яка триває від кіль
кох місяців до одного року. 
Там же повідомлено, що те
пер сидять по тюрмах за 
кордоном близько 900 моло
дих американців за вживан
ня чи розповсюджування 
наркотиків. 

Уряд одержав право наказувати 
електростанціям вживати вугілля 

Вашингтон. — У вівторок, 
25-го червня, тобто в день 
його відлету до Европи, пре
зидент Ніксон підписав за
кон, який надає Урядові 
право наказувати електро
станціям вживати вугілля 
замість нафти, та природно– 
но газу. Хоча Президент під
і й т и Цей закон" щ г у в івте 
рок, то Білий Дім повідомив 
про це щойно в середу. За
кон має на меті ощаджува

ти нафту та газ, бо^в ЗСА 
відчувається брак цих родів 
пального, а натомість вугіл
ля Америка має подостатку. 
Законопроект, с х в алений 
обома Палатами Конгресу в 
першій половині цього міся
ця, вимагає, щоб електро
станції, які почнуть вжива
ти вугілля для продукції 
електричної енергії, зробили 
все можливе, щоб втримати 
занечищевня повітря до мі
німального рівня. 

Роман Ільгподькнй 

УКРАЇНСЬКА ПОЛІТИКА В ЧАС 
МИРНОГО СП!ВЮНУВАНИЯ 

ц 
Після Другої світової вій

ни;, дискусії на цю тему від? 
носилися і були предметом 
обговорення на 20, 22, 23 і 
24-их з'їздах КПСС, а також 
на, нарадах представників 
комуністичних партій 1967, 
I960 і 1970-их років. Особли
во гостро виступали; проти 
мирного співіснування ліві 
догматичні комуністи, які 
вбачали в ньому зраду інте–! 
ресів трудящих, відречення 
від справи світової револю
ції та капітуляцію перед ім
періалізмом. Відповідаючи 
на такі і подібні закиди ке
рівники КПСС виснвалн та
кої аргументації: наводжу 
найбільше тилічкі цитати, 
взяті із книжки „Ленінська 
теорія соціалістичної рево
люції і світовий революцій
ний процес", Київ, 1970). 

„Така постанова справи 
не має нічого спільного з 
марксизмом - ленінізмом: 
Ще В. Ленін вказував, що 
мирне співіснування є фор
мою боротьби з імперіал із– 
мом, що тільки в умовах ми
ру соціалізм здатний проя
вити свої переваги, як новий 
передовий суспільний лад. 
Марксизм - ленінізм вчить, 
що мирне співіснування не є 
примиренням з капіталіз
мом, а, навпаки, одна із 
форм боротьби із ним". 
j А в програмі КПСС з I960 
р, читаємо: „Мирне співісну
вання с основою мирного 
змагання між СОЦІАЛІЗМОМ І 
капіталізмом у міжнародно
му маштабі і становить спе
цифічну форму, класової бо
ротьби між ними. Послідов
но проводячи лінію на мир
не співіснування, соціалісти
чні країни добиваються неу
хильного зміцнення позицій 
світової соціялістичної систе
ми в її змаганні з капіталіз
мом. В умовах мирного спів
існування створюється спри
ятливіші можливості робіт
ничого класу каігіталістнч– 
них країн, полегшується бо
ротьба народів колоніальних 
і залежних країн за своє ви
зволення". 

І ще одна цитата: „Мирне 
стгівіснуваняя - це не па
сивна, а активна класова, 
революційна політика. Не 
випадково ідеологи імперіа
лізму намагаються довести 
несумісність мирного співіс
нування з клясовою бороть
бою. Вони хотіли б, щоб со– 
цДялістичні країни дали 
якісь гаранти збереження 
статус-кво сучасного світу, 
як попередню умову мирно
го співіснування. Інші вима
гають, щоб у принципи звар
ного співіснулання було 
включено також відмову ВІД 
політичної та ідеологічної 
боротьби". 

„Боротьба за мир проти 
світової війни не тільки не 
заперечує, але, навпаки, має 
на увазі право народів на 
збройну боротьбу за націо
нальне і соціальне визво
лення. Борючись проти но
вої світової війни, проти льо– 
каздвжх. . Імперіалістичних 
воєн, як воєн несправедли
вих, комуністичні партії виз
нають необхідність і висту

пають за підтримку ` воєн за 
соціальне і національне виз' 
волення... Радянський Союз, 
всі соціалістичні країни по
давали і подаватимуть наро
дам, .які, борються за свою 
свободу всю необхідну допо
могу і підтримку. Це одна із 
основ міжнародної політики 
країн соціялізму''. 

Але Захід відносно скоро 
зорієнтувався в ситуації й 
перестав вимагати від Крем 

RS: Орися Судчак 
ПРОЧИТАВШИ 

..ПОГОНЬ І ПОПІЛ" 
Поява публіциста Івана мо у космічному просторі І 

Дзюби на українському літе
ратурно - політичному обріч 
а опісля його трагічний злам 
є темою нової книжки Рома
на Рахманного — автора ба
гатьох статтей про підсовєт– 
ську дійсність і то не лише 
українською, але й теж ан
глійською, французькою, 
голландською та іншими мо
вами. 

Перегортаючи сторінки ці
єї книжки п.и. „Вогонь і По
піл : Порив і злам Івана Дзю– 

ла „гарантій збереження би", згадуємо Другий З'їзд 
статусу-кво сучасного світу" 
і не настоює більше, щоб „у 
принципи мирного співісну
вання включено відмову ВІД 
політичної та ідеологічної 
боротьби". Це скоро відчули 
й зрозуміли самі большеви– 
ки. Зацнтую. бодай один го
лос, в якому віддзеркалю
ється виразне їх занепокоєн
ня: „Не можна не бачити 
реальної небезпеки новітньої 
модифікації імперіалістич
ної політики. Використовую
чи внутрішню реакцію, нес
тійкі дрібнобуржуазні і реві– 
зіоністичні елементи, а та– 
кож окремі труднощі та по
милки в будівництві соціялі
зму, політика „наведення 
мостів" може іноді частково 

ZZSj?JStчспП: -” - – чЩШ" 
том 1968 Р " свою згоду на свободу сло– 

Щ ва і думки та інших грома 
А далі: „У сучасних умо– дянських прав та на свобо 

вах основну ставку імперія– ду рухів населення включно 
лізм робить на підрив соція– з правом вільного виїзду за 
лістичної співдружності з-се– і кордон 
родини, на ідеологічні дивер– Знаменно, що така поста– 
сії і провокації, розрахованіІ нова справи знайшла широ
ка використання націоналка j кнй відгомін серед ервєтсь– 
тичних пересудів, пожвав– них дисидентів, між якими 
лення буржуазної ідеології в вайтххлосиіше привітай 2 
СОЦІАЛІСТИЧНИХ країнах. Та - академік А Сахаров. Він 
ка тактика наших ворогів апелював до західніх наро– 
вимагас значно посилити бо–! дів, щоб вони взамін у за свої 

Українських Журналістів А 
мерикн й Канади у Торонто 
1966 року. Саме там Роман 
Рахманний у своїй доповіді 
говорив: 

„Ми будемо воювати проти 
російського колоніалізму 
друкованим і живим україн
ським словом - у статтях, 
нарисах, книжках, брошурах 
і закликах. Ми воюватимемо 
на сторінках українських га
зет ,і чужомовних періодич
них видань. Ми'воюватиме
мо на землі - по фабриках і 
університетах, на громадсь
ких вічах і в парламентах, 
по бібліотеках і на міжнарод
них виставках, на конферен
ціях і аЛздах. Ми воюватиме– 

ротьбу збуржуазною ідеоло -
гією, викривати її, виховува
ти трудящих у дусі маркснз-
му– ленінізму". 

Як бачимо, Захід помалу 
хоча й непослідовно, все та
ка якоюсь мірою еволюціо– 

товари і високо розвинену 
техніку вимагали від совєт
ського уряду свободи слова, 
друку, зборів тощо. 

Так то концепція співіс
нування нині переростає в 
ідею коекзкетенцпшої війни 

нус в правильному напрям–, між двома бльохами, в якій 
кові. (Між західнімл народа– допускаються всі засоби аза
ми появляється щораз біль– ємного поборювання за вн– 
ше таких людей і цілих груп їмком збройних і зокрема 
(більше ліберального, як ; такі, як виступи проти внут– 
консерватнвного напрямку), рішніх суспільних порядків 
які реально дивляться ва в країнах противника, внк– 
мнрне сігївіснуванвя, тобто рішаний незаконлостей суп– 
трактують його як жорстоку роти його громадян, пору– 
конкуренційну боротьбу між шуваняя постанов людських 
двома бльоками. Захід від прав, схвалених ОН, пору– 
дефензиви переходить до шування прав національних 
офензиви (принаймні це зав– j меншостей і цілих народів, 
ва жується в пресі, менше' в колонія льні методи вол одін– 
урядових колах) і сьогодні ня, визиск, дискримінація 
вже не він, а Кремль вима– національна, расова, релігій– 
гас припинення -ідеологічної– на,-^юціяльни тотцот-"—"” 
війни з такими її компонен– І Чи з того, що я сказав, но
тами, як виміна ідей і лю– жна робити висновок, що 
дей. Найвищим моментом концепція мирного слівісну– 
(покищо) еволюції поняття ванна вже закінчила свій 
мирного співіснування на 
Заході можна вважати май
же ультимативну вимогу за– 
хідньо - європейських дер
жав разом з ЗСА внеунену 
на конференції 22-ох дер

ево люційннй процес і висту
пає перед нами, як заверше– 
на політична доктрина з го
товою відповіддю, на всі пи
тання міжнародного життя? 
Так думати було б помилко– 

жав в Гельоінках восени j вр. Еволюція тієї концепції 
1973 p., в якій кажеться, що j ще далеко не завершена. І 
СССР може тільки тоді роз– на Заході і на Сході ще да– 
раховувати на широку еко– лі ведуться гарячі дебати, 
номічну співпрацю з Захо– якими засобами і шляхами треба-лікнідувати 
дом і на тривалу^ отабіль-j вести поойтиху, щоб не ров4 

ність політичних відносин у путати війни, а одночасно 
світі; коли вія відмовиться і досягнути своїх цілей. 

радіомовленні і в телебачен
ні. Ми воюватимемо правди
вою інформацією в Україні 
та на чужині". 

Виконуючи свою „Обітни
цю" вільного ” українського 
журналіста, Роман Рахман
ний саме оформив Свою 
книжку „Вогонь І пдиіл'\ 
щоб розкрити один небезпеч
ний аспект російського коло
ніалізму: утолійний інте)ряа– 
ціоналізм. ; ;' 

У передмові до цієї збірйи. 
нарисів історик Д-р Марко 
Антонович пише: Роман Рах
манний „яскраво і правдиво 
висвітлює і з'ясовує заторк– 
нуті ним питання боротьби 
наших братів в УкраїнТ'за. 
свої права". J\ `` 

Відомий сеньйор украЗ^сь–. 
ких журналістів Іван Кедрнн 
характеризує есеї В. Рахман
ного ось як: „Рахманний; ду
же реально підходить до.̂ су", 
часної сумної дійсности в У" 
країяі та поза нею, але а^\в 
ідеалістом, коли йдеться ̂ про 
остаточну перемогу україн-s 
ської правди, а навіть трохи' 
романтиком". '^ ' 

Про стиль нарисів, у зборці 
„Вогонь і Попіл" переконли
во скажуть слова самого, ав
тора, який про книги івтігех 
авторів там сказав: . ̂ .Д , 

„Є книги немов столітні ДУ" 
би, що... верховіттям досяг^ 
.чи хмар . . . Є книги-раби,чцо 
своїми гладкими словами... 
внелугояуються тиранам.. А ” 
л е є книги - бунтарі, на сто
рінках яких у чорних рядках 
замкнуто записи про біль і 
сором, що породжують,свя
тий гнів. Такі книги о і)ево– 
люціоиерамн. Вони сонних 
пробуджують до, діла, хама 
перероджують у людинуд. ра
бі в перетворюкх^ у повстаи– 
Ців". v . j v^-i'`: 

До якого типу книг можна 
зарахувати збірку Р. ,-ВДХг 
манного п.н. ,Зогонь іДфіг 
піл" ? . . . Це вирішить KO?JteH, 
хто прочитає Я. Однак-тут 
варто нагадати, що автор 
збірки нарисів про. , Дорив і 
злам. Івана Дзюби" ще– 1968 
року закликав усіх читати 
бунтівливі нецензуроваві пу
блікації з птдсовєтрькоі– Ук -
раїни, але він разом а тим 
радив читачам думати само
стійно!. С1^. 

„Тільки самостійна думка 
охоронить нас перед лихом 
від розуму чужого J...', ІЙу -
майте!" ..\ї 
Якщо покористуватися; кри

латим висловом Р. Рахман
ного, то кільканадлятї иарн" 
сів збірки ,Зогонь і цопіл" 
вриваються у свідомість– чи
тача немов вагони „поїзду, 
що йде крізь наше серце". 
Вони примушують заявити 
себе по якомусь боці україн
ської визвольної барикади. 
Відповідь автора на цю диле
му виразна і рішуча; "Г/, 

„Порив і злам Івана 'Дзю
би; доказав правдивість tyiie, 
що „на московському кумачі 
України самостійної не в и 
шити І" . . . Совєтський Соїоз, 
як новочасну форму росій
ського імлеріялізму і рабства, 

^ 

а ^ я ^ ж – формувати". 
Збірка нарисів ,ЗогЩь' І 

(Закінчення на crop. Я-ій) 
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„Дженерал Моторе" продаватиме 
Щ6\ автомобілі 

Буенос Айрес. — Арген
тинська філія американської 
фірми „Дженерал Моторе" 
підписала з Кубою контракт, 
яким зобов'язалася продати 
Кубі 6,000 автомобілів мар
ки „Шевролен", вартости 20 
мільйонів дол ярів. Куба має 
одержати по 2,000 авт кож
ного року, починаючи від 
поточного, а кінчаючи на 

Початок поїздки спортової 
команди „рагбі" абсольвен– 
тів католицької колегії Стел– 
ля Маріс в уругвайському 
місті Караско на міжнародні 
змагання з чілійською кома
ндою у Сантьяго такий зви
чайний і несензацінний, як 
кожний інший виїзд спорт
сменів одної країни до дру
гої, що їх тепер так багато. 
„Рагбі" — це новий спорт у 
цій, чи не найменшій країні 
Південної Америки. Його 
привезли В Уругвай ірланд
ські братчики, які j J 050-их 

1976-ім. Коли мав би відійти і роках заснували католицьку 
перший транспорт цих а в т – колегію на передмісті Мон– 
ще не відомо. Автомобілі j тевідео, в Караско для сивів 
мають бути вживані як так– і заможних родин Уругваю, 
сівки. Продаж цих авт ста– і щоб згідно із стародавньою 
повить деяку зміну в політи– засадою „в здоровому тілі 

І здорова душа" — виховува
ти молодь на. релігійних пра 

ці Америки відносно Куби, 
бо досі жадні американські 
фірми, ані їхні закордонні 
філії не мали права прода
вати своїх продуктів комуні
стичній Кубі. 

півників і в любові до спор
ту. Скоро,' побіч копаного 
м'яча, „рагбі" стало націона

ле подвійний першуи світу 
в копаному м'ячі у 1930 і 
1950 роках) й улюбленою 
грою не тільки студентів ко
легії Стелля Маріс, але їхніх 
старших колег, абсольвентів 
колегії, що створили клюб 
„олд боїв". І саме пі „олд 
бої" зуміли .^націоналізува
ти" рагбі в Уругваї, і здобу
ваючи першеиство країни, 
переможно виступили у зма
ганнях із сусідньою Арген
тиною, а в 1971 році ця уру
гвайська п'ятнадцятка вис
тупила до змагань з першу– 
ном ЧІле в Сантьяго, пере
магаючи в одних із двох 
змагань. Тож амбіцією уру
гвайської команди „рагбі", 
що 12 жовтня' 1972 р". поки
дала летовище в Караско в 
напрямі на Чіле, було пере
могти чілійську команду, і в 
той– спосіб стати церщуном 
Південної Америки. 

Якщо й були якісь оугін 
львим спортом, ( Уругвай ки в Цій ентузіясгичнш сио– рнстичної присмаости, щоб 

ртовій виправі за першенст– 
во то це фінансові проблеми. 
Шкільна аматорська коман
да не могла рішитись на ко
штовну подорож спеціаль
ним літаком і тому її члени 
стали шукати ентузіястів 
спорту між своми колегами, 
щоб заповняти' сорокособо– 
вий приватний літак і тим 
зменшити кошти переїзду за 
особу. Це їм легко вдалося. 
Крім п'ятнадцяти змагунів 
на літак „Ферчайлд Ф227" 
всіло двадцять п'ять інших 
пасажирів, між ними - крім 
студентів - колегій змагунів 
— середнього віку жінка 
Маріяні, що їхала на шлюб 
своєї дочки до Чіле, дві под
ружні пари, одна з них Жа– 
вієр і Ліліяна Метоль, що 
залишили зі своїми батька
ми четверо маленьких дітей 
(від одного до восьми років 
життя) та й дві інші жінки 
—- мати й дочка. Ці дві жін
ки особливо для нас. цікаві. 
Старша Євгенія Парадо -
це імігрантка з України. Во
на вийшла заміж за багато
го уругвайського підприєм
ця, живучи разом із своїми 
батьками у багатій околиці 
на передмісті Монтевідео. З 
нею її двадцятирічна дочка 
Сузанна. Обидві Парадо їха
ли до Чіле це так ради ту 

оглянути цю закриту від 
південно-американського ма
терика височезними Андами 
цікаву країну, але щоб до
тримати товариства синові і 
братові Фернаядові — одно
му з кращих змагунів ко
манди. 

Коли американської про
дукції літак „Ферчайлд" пі
діймався із військового ле– 
товища в Караско, гомоніли 
пройняті ентузіязмом голо
си в більшості молодих с по
ртово загартованих пасажи
рів, як і ентузіястичні голо
си кількадесяти осіб найбли
жчої рідні пасажирів—бать
ків, матерів, братів і сестер, 
що прийшли виряджати сво
го амбітну команду. Комен
дантом літака був вправний 
летук полковник Кліо Цезар 
Феррадас, що мав за. собою 
понад п'ять тисяч годин ле– 
тунського досвіду, вправний 
переможець польотів понад 
Анди, що їхній переїхав два
дцять дев'ять разів. Його по– 
мічником-пілотом був стар
ший від нього та з меншим 
летуяським досвідом поруч–. 
ник Данте^ Ректор Лягурара, 
який в одному випадку му
сів був покинути джет Т-33 
на парашуті і тепер - - агідч 
яо 3'вимогами команди уру
гвайських повітряних сил — 
йому треба.було набута бі

льше практики, поїхавши г 
досвідченим летуном. Kpjjk 
пілотів на літаку було щ 
три особи залоги.' 

Ентузіазм пасажирів, щ( 
виявлявся у голосних розме 
вах і жартах, ще більше під 
нісся, коли - проїхавши ши 
рокі аргентинські степи -
літак наближався до Андів 
Пасажири дивились із заці
кавленням крізь вікна, щоС 
—дехто вперше в житті -
побачити справжні гори. ТІ 
в той час з кабіни пілот; 
вийшов отювард Рамірез і 
крізь голосник заявив, пн 
погода не дозволяє переїха. 
ТИ КрІЗЬ КОрДІЛЬЄри І TOMJ 
літак "мусить приздмлнтисг 
на терені Аргентвии в під
гірській місцевості Мендоза 
Ентуаіязм пасажирів нагле 
впав. Ні могутній краєвид 
засніжених гір, ні нова міс
цевість не радували вже зма
гунів, для яких єдиною ціл
лю був спортовий майдан у 

о шостій'годині ранку і де 
які з них навіть не снідали. 
Has літаку не було н іякт 
харчів. Треба було переночу
вати в Мендозі і чекати на 
кращу погоду; 

Наступного дня вранці по
года не виказувала змін. Мо

ли бути дві альтернативи: 
розраховувати на покращая– 
гя погоди, або повернутись 
ю Монтевідео. Аргентинські 
-риписи не дозволяли чужя– 
шнм літакам затримуватися 
ta їхніх летовшцах довш(, 
аж 24 години. Настрій г''у 
магунів підупав, і щойно 
соли вони побачили ` двох 
:воїх пілотів, які поверта
тись із міста завантажені 
і ляшками аргентинського 
шва, їхні очі спалахнули 
іадією. Командднт дружЩщ 
Иарсельо Перез повідомив, 
цо за шгяном пілотів вовн 
здстартують після полудня 
і летітимуть не просто ва 
Лавтьяго. через проемвк Юн– 
Чал, бо в тому місцД Анди 
доходять до 20 тяеяч стіп, 
гле поїдуть більше на пів
день через просмих Пляй– 
иои. -,,Ферчайлд'–' - г це буа 
двомоторовяй' турбопропеле– 
ровий літак HOBof ам^̂ ерякан– 
гької прОд і̂сціД великої спрр– 

Сантьяго і надія на перемо– можаости, та, все ж в і й л ^ 
гу. Вони покинули Уругвай міг підій митись вище, ьвіж 

25 тисяч стіп. Тож проемнк 
Пляишон висотою тринад
цять з половиною тисяч^стіл 
для „Ферчайлда" - ш'яка 
пебезпека. 

(Продовисвннм будф^ . 

І . . 
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СВОБОДА,- gjggggXg, 28-го ЧЕРВНЯ 1974 
В і 

Весни на ,,Новому Соколі4 

В днях `25-27 травня ц. р. 
пластова оселя „Новий Со
кіл" фляг Норг ІСалннс, Н. И. 
гомоніла співом і сміхом дов– 
хх)-о^ікувадюс знайомих, гос
тей - пластунів. ЗТхалося 
тут на пластове Свято Весни 
білж 250.оеф пластунства'-
з торе ^W. юнацтва- V ' з ста
ниць Детройт, КлівлендйРо– 
честер, Б^зффало та пласту
ни - представники s Чикаго, 
Снраюо^ та, Гемілтон. Свято 
Проходило під кличами слів 
пластового обіту „Щоб нарід 
мій; вольним,. могутнім зрос
тав" та слів пд. гимну .Лю
бій ,Отчизяій—- ваш труд". 

Погода була совяшна, але 
холодна. Свя то Весни відкри
то з одногодннннм опізнен
ням. Однак, ця неточність не 
стала прикладом і дальша 
програма Свята, проходила 
точно за наміченим шяшом. 

Командуй булава цьогорі
чного Свята Весни с кладала– 
ся головно з старшого плае– 
тунства, 1̂ саме: пл. сен. Яро
слав , Припіл як т-т– команд ант, 
ст. пл. ЛЇза Ш р а м е л ь – пи
сар, ст. їйї. Андріян Цьолко 
- бунчуящнф Свята Весни 
та табору "УІТЮ-ів, ст. пл. 
Оленка Сайкевич - коман– 
дантка табору УНЮ-ок, ст. 
пл. Богдая^Чмола — коман– 
дант табору УПЮ-ів, ст. пл. 
Марта Гаврнлюк - бунчуж– 
на таборуУТІЮ-ОК. Були та
кож слідуючі референти: пл. 
сен. Ола^ Чмока — фін. го– 
сп. р^ф.іггіл; сен. Маріяя Ста– 
скис - - спортовий, реф., д-р 
Михайло СаЛкевнч — табо
ровий лікар, пл. сен. Марта 
Стасюк Щ медична опіка, ст. 
пл. Лі да^ ^Душенко й.ст. пл. 
Роман Лоза - старшо-плас
тунські справи. Службу Во– 
`jky в нйййію відлравнв Все– 
Mecmumir`o.` шамб. д-р Павло 
Івахів. Справа прохарчуван
ня спочивала.: всеціло в ру
ках Кружка Пласт-прияту 
та осередку праці пластувок– 
сещофгй а^Воф)фало, Цю ва
жливу-.'`'`i?конечну ділянку 
прохарчування очолила п-ні 
ОксанаСалдит. 

В суботу вечеррм відбула
ся веселіг'-ввтра, яку прова– 

- 'Д-- :r.v? , , - - + - – 
КНЯВШШь: 

ДОНЧСУКА, М О В Ч А Н А 
Т А Ш . 

з. донда^: в облозі (н(̂ – 
внй роману тверда обкл,) --. 
55.00; Праця і'нагорода (376 
crop., тверД– сбкя.) S— ?6.00; 
Д-р Ю.'МОВЧАН; Записки лі
каря (новелі, оповід., тверд, 
обкл.) -J- -45.00; Що варто б 
знатн (оповід., статті та ін„ 
твер. обвгІ,-^– 44иб0;'ДМ. НИТ– 
ЧЕНКО: .^Увр. правописний 
словиин^г-'(^.Зб; А. ОРЕЛ: 
СЛовник'; -лчужомовних с л і з 
(укр. мовою, 3 томи), - 56.85; 

ЗІ. ЗАГРЕВЕЛЬНИЙ: Роман 
про довіря,Україну - Русь, В. 
Мономаха' та ін. - 52.90; В. 
ГРІНЧЕЙЙО: Дві п о в і с т і 
(тверд. ббк;) - 52-85; В. ГЖЙ– 
цЬКИИ:-Два романи (твер. 
обіс.) - . 45 .15; П. СТРАДНИК: 
Правда про "рад. владу на Ук
раїні (гоЧИвел. crop.) - 54.50; 
А. ТАЛАН: Про радість і біль 
(з портр, автора) — 52.00; ВІ
РА ВОРСКДОї Листи без ад
реси (літ.' твори) — 52.06; П. 
ФВДБНКЧ):-І. Мазепа (життя 
Й діяльніоть) - 52.26; Несмер
тельна слана (повість з істо
рії України) , – 52.00; П. КАР– 
ПВНКО XКРИНИЦЯ: Іидіян– 
ські баляди (нові твори) - - . 
52.00; 1ВІ МАДШІО - ДНЩ– 
РЯК: Меч Святослава (нові 
твори, Зоряність, К и п е н ь . 
СполученД– Штати України)... 
- 52.00; Україна садии„ Грім 
за зорем^ЛВеани і кпини, Січ 
і відсіч'та' інші збірники — 
53:00; , 'ВОЛОСОЖАР' (літ. 
журнал, -yet числа) - 52.00; 
„ЕЛЬДОРАДО" (вибрані тво
ри yKRw, ЯИСЬМеННИКІВ) — 
50.66; Т. ОСЬМАЧКА: Китиці 
часу (літ: "Твори. Цінне!) — 
50.60; Iff. tKMETA - ІЧНЯН
СЬКИЙ ̂ `KpiuiB над морем 
(нові творн, тверд, обкл.), — 
52.00; ВАС! ЧАЛЛЕНКО: ЇСЬ– 
ко Ґава -^-д5а.00; Є. ОНАЦЬ– 
КИИ; Зручному місті (РИМЬ 
- : 53.0Оь ЗАМОВЛЕННЯ ТА 
ГРОШІ висилайте на адресу 

В-яа ,^ЩОСОЖАР'': 
Mr. ії'Мапуіо, Woloeoxar 

Cumberland Kd. 
iMfllvtllk N J . 08382, CSA 

див Пл. сел. .Микола Казка. 
Святочна ватра відбулася; в 
неділю, вечером. При звуках 
сурми та бубніа — мовчан– 
ісою вшановано 'пам'ять ге
роїв Україна т а н а їх честь 
вложено. до ватри дубовий 
вінок. В першій частині ват
ри були заагрш:яженнл та 
іменування, признання сту
пенів у Кадрі Вихоїшкків, 
зв^гьнення з УПН та УГОО. 

Другу Частину розпочав 
пл. сен; Ярослав Пришляк -
командант Свята Весни й 
станичний з Воффало словом 
— вказуючи .на арешти ку–. 
льтурних діячів в Україні 
москалями, та закликаюча 
всіх учасників до гнівного 
протесту, проти цих знущань 
та русифікації, Опісля зачи
тано привіти з нагоди Свята 
Весни від Верховного Архя– 
спископа й Патріарха Кнр 
Иосифа Сліпого, Начально
го Пластуна пл, сен;, д-ра 
Юрія ,С^нросольсьного та від 
голова КЇЇС - пл. сен. Пав
ла Дорожинського. Слідува
ли точки^ юнацтва до темн 
кличів Свята. 

За теренову гру УГОО-ок 
відповідала пл. сей. Оксана 
Бережнипжа. Внслід: гур
ток „Верізка" з 10 Куреня ім. 
Ольги Кобилянської, Детро
йт — nepp?e місце; гурток 
„Синя Х^вля'' з І 0 Куреня 
Щ Ольги Кч)бвлянсікої, ЇЇЄІ 
тррйт - друге місцеї гурток 
,ЗІррз^кнЯг. Сонця" з 28 Ку
реня ім. кн. Ольги, Клівленд 
-г– третє місце; 

Ви слід спортовнх змагань 
УШОч)н: ^ Курінь' ім. кж 
Оілги– К^лівлеяд'– перше мі– 
сце; 10 Куріві ІМ. Ольги, Крг 
бадянської, Детройт. - дру
ге місце;, 40` Курінь ім. кн. 
Ольги, Б б ( р ф а л о - трете міс
це ; Ї2; Курінь ім: Ганяй Варт 
вінок, Бочестер, - четцерте 
місце; Курінь юнаків з Боф–. 
фало — друге місце; Курінь 
юнаків з; Клівленд - трете 
місце; Курінь, кіндіОв з Р^чея 
стер - четверте МІСЦЄЧ 

Команда Свята Весни ск
ладає подяку всім, що при
чинилися'ДО успішного пере
ведення цього Свята, а голо
вно голові Кружка Пласт-
прияту а Воффало Любоми– 
рові Корнтко, як рівнож і па
ням з Кружка Пласт-прия
ту Ta` піастункам-сеніоркам 
запригч^ування смачного 
харчу. На особливе признан
ня та подяку всіх, заслугову
ють Оксана Салднт та пл. 
севі Оля Чмола^, 

Вуло б несправедливо по
минути вклад старпи^плас–. 
тунського ПрОВфДУ, ЦМ)ГО Свя 
та Весни, який; доказав вмін–. 
ня виконання взятої на себе 
пластової праці з відповіда
льністю, обов'язковістір^ара^ 
..диістю та пластовим знан– щ 

ст. пл. Марта Гоершиок 
станигшій писар 

Концерт учнів Л. ВахнянигЬ'Куриленко 

ялам 

ПРОЧИТАВШИ... 
(Закінчення аі етор. 2-ої) 

Потл" у руках читачів буде 
ще/ однвм „потужним рото -
ром, що допоможе рештки у– 
тонініюго інтернаціоналізму 
вивіяти з голів наших сучас
ників - – і в еміграцій і, н У– 
країні!" 

^аке в мене враження: пісг 
Дя^того, як я прочитала но
вовидану книжку Романа 
Рахманного. 

-D.-
і попіл: Порив і 

влім iakmL` HaoGk'` мйжна– 
Замовляти листовно, адресу
ючи листа або карточку на 
поштову cKRasbKy: 

Montreal 107, Que, Canaiia. 
P.O. Box ад^ГАІ "Ĥ ' 

ІПколц-студДя гри на фори 
тепіяні проф. Ле^Вахнящін– 
Курнленко в Лос Анджелесі 
закінченая кожного навчаль
ного року відзначав концер
том;' - полксом своїх учнів. 
Цьогорічний концерт (16-ий 
Із Черги в Голлівуді) відбув
ся в неділю 9-го червня ц.р. 
в залі Українського. Куль
турного Осередку (УКО). Ді
ти і вже дорослі студенти чу
дово виконали на фортевіяні 
більше п'ятдесята музичних 
точок різноманітної програ– 
ми — творів великих компо
зиторів (Чайковський, Ко– 
сенко, Шуман, Карток, Алі– 
cotf, Томнсон, Гаслер, Ро– 
джерс, Крб, Веркович, ТаЙ– 
лор, Бурнам, Мендельсов, Гі
лок, Гра', Ліст, Колеса, Коло– 
мисць, Ветговен, Бах, Рахма– 
ніноа, Сінґінґ, Шопен, Шу– 
берт), як також майбутнього, 
Можливо, великого вашого 
композитора Ореста Балаба
на „Подорож у простора", яг 
ку виконав сам автор - сту
дент цієї школи. Кожна тбчт 
на програми, виконана учня
ми, приносила радість слуха
чам, бо студенти показали не 
лише високу техніку гри, 
фразування (чітке виділення 
музичних фраз, мистецько 
змістове розмежування при 
виконанні музичного твору), 
а н розуміння сталю часу 
кожного, композитора. -

Виковавцями були: Орест 
Балабан, Оля Михайлів, Пе
тро Кізима, Хрнстнна Кіаа-– 
ма, Лорі .Tteppi,; Тодд Шеад, 
Лауріи Терри, Генри Шед, 
Ві^етта Домкус, Пгі.,Гісе, 
Роман Чиж, Олеся Корінь, 
Барбара Стамле, Роберт Тре– 
угерц, Ірина Чиж. 

Цей кон церт (як і поперед
ні) ' ще' раз підкреслив, що 
проф. Леся Вахнянин - Ку– 
рнленко с не лише віртуозом 
гри на фортепіяні, а й вели
ким маестром - педагогом, я– 
ка блискуче умів передати 
учням свої знання. Якщо це 
останнє повністю усвідомить 
наша українська громада в 
Каліфорнії, то, напевно, у 
багато разів збільшиться 
кількість українських учнів 
уНстудЦ. 

Приємною несподіванкою 
на концерті була сольоспівн 
(в середині програми) ко
лишньої її учениці. Ааастасії 
(Зоряви) Діденко, яка тепер 
бере лекції співу та опери у 
студії проф. Лучії ЛІверет — 
членкнні Центральної Опери 
Сервіс у Ню Иорку, прези– 
дентки Голлівуд - Вільпгїр 
Симфонічної АсопДяції (до 
речі, за свої досягнення на 
полі співу– музика її обрано 
в Д97-2 ps до двох тисяч най– 
внзначігіших жінок світу). А 
раніше брала лекції у коли 
шньої оперової співачки (За– 
хідньої ЕЙррпи й Америки), 
тепер покійної Ольги Сачер– 
доте — дружини відомого 
скрипаля Джосифа Гардін 
га, який в учителем А.З. Ді
денко гри на скрипці. Це бу 
ло несподіванкою, бо ці со
льоспівн. не були в програмі. 
А головне, слухачі нідчуяя, 
що в А.З. Діденко (рідкісне 
лірична - кольоратурне с о 
прано) народжується наша 
слава -—велика співачка, -
що дальші студії поведуть її 
шляхами Соломії Круїігель– 
ницької на сцена найкращих 
оперних театрів світу (за це 
відкриття знову ж треба дя
кувати Лесі Вахнянин - Ку 
рилеяко, яка була ласкава 
запросити цю співачку на 
концертову сцену). Вона ви
конала: , ,ГуіС Сільвія?" -
й с н ю Франца Щуберта (по 
англійська); „О міо бабіно 
каро!" - арію із опери 
і,ДЙїіяні CHiid" ДжакомрПу– 
ччйг і ,Дбіро Номе" — а р і ю 
із опери ,,Ріголетто'1 Д ж у – 
аеппе Верді (обидві італійсь
кою мовою). Надісмось, що 
УКО влаштус для неД окре
мий кощерх, на, якому почу 
ст,ю н українські пісні. 

Мої побажання (відносять
ся до всіх українських гро
мад, у розсіянні сущих): 
справа навчання і виховання 
нашої молоді має бути опра
вок) усього нашого грома
дянства, а не лише батьків. 
У днях,– кола: учні– роблять 
пописи, ми повинні показу
вати своє зацікавлення і у– 
вагу своєю там присутністю, 
а не влаштовувати в ці самі 
дві. і ге^шяи Інші імпрези. 
Якщо учні - студенти попи
суються лише перед своїми 
батьками, то це їх знеохочує 
до громади; А пізніше вони 
відходять від неї; серед аа– 
ших молодих талантів с та
кі, що фінансово не спро
можні, студіювати. Для т а 
ких мусять завитися наші 
меценати, які\ сфінаясува– 
либ студій Вони пізніше на
певно одержать з ворог із та
кими відсотками, яких не 
дасть жаден банк, а саме: 
вони уаіковічнять себе і за
лишать вдячність у душі ча
сом не лише підопічного, але 
й цілого, варрду. Ось прик
лад: у Голлівуді працює ро
сіянин, медик Д-р М.В. Він, 
хоча, мас родину н дітей, за
опікувався молодим чолові
ком - - М. Цей останній уже 
кінчає на кошт д^ра універ
ситет і консерваторію. А йо
го незаможні батька не змог–' 
л и б дати цієї освіти. Берімо 
добрі приклади від інших. 

Микола Новах 

Скрипковий коьщерт Меланії Купчинської 
на Союзївді 

ЯСРАШСЬК\ 
ПРАВОСЛАВНА"ЛІГА 
ВІДБУДЕ ОКРУЖІШИ 

аЩЩі 
6-го І 7^рг двпня відбу

деться окружний з'їзд моло
ді Української Православної 
Ліга в парку місцевої грома
да свв. Петри і Павла вК)ти– 
ка, на який запрошені отці 
настоятелі, молодь і відділи 
молодечих організацій та па
рафіяльні уряди. В з'їзді ві
зьме участь. Головний Прсд– 
сідник УПЛіґи на Америку 
Павло Чебіаяк з Джансон 
Ситі. 

Окружний З і з д намічений 
для скріплення гуртків мо
лоді' прв громадах, а Де та^ 
кнх немає, по можливості за 
допомогою оо. настоятелів і 
парафіяльаше урядів потріб
но б зорганізуватв. Щоб мо
лодше покоління могло між 
собою запізнатись, співпра
цювати і частіше зустріча– 
тись. 

В програмі намічено д у 
ховні науки, котрі виголо
сить Ієромонах Миколам 
(Зинмер) з Джаяставн, На., 
рівнож відбудуться хорові та 
щетрументальні концерти, 
народні танці, спортові зма
гання та інші розваги. 

В суботу о год. 8-й вечора 
настоятель о. прот. Володи
мир Мельник відслужить Ве
чірню з довколишнім д у х о 
венством. Після Вечірні мо
лодь і бажаючі вірні присту
плять до Сповіді. В Неділю 
,Ов. Літуівля о 4-а год. ранку, 
а опісля Відділ Української 
Православної Ліга при пара
фії свв. Ann. Петра і Павла 
отримає Грамоту Визнання. 
(Чартер). Після' відправи і 
церемонії врученая в пара
фіяльній залі буде обід ко
трим буде гостити приязних 
місцевий Відділ УПЛіґн. 
З'їзд закінчиться поширенії -
ми окружними організацій -
вами зборами о 1-й годині 
ДНЯ 

о. В. М-к 

Дванадцятьлітня Меланін 
Купчинська виступить - на 
Союзівці 29-го червня ц. p. j 
Вона с ученицею свого бать
ка, проф. Яреми Купчивсь– 
кого і славного д-ра Апель– 
бавна, що с професором му
зики в Мангеттенській Музи
чній Школі. 

Меланін вже вісім років 
студіює гру на скрипці і ві
дома з численних виступів в 
Ню Джерзі, Ню - Иорку і 
Мейні. Протягом двох останг 
ніх років вона була концерт– 
майстром симфонічної орке
стри молоді центрального 
Ню Джерзі і минулої зими 
виступила, як солістка з ці
єю ж оркестрою. 

Меланія вже виступала на 
Союзівці минулого листопа
да, під час Дня Подяки.. Те
пер вона приготовляється 
грати кілька композицій 
композиторів Баха, Масене– 
та, Крайслера і Гугая, але 
найцікавішою частішою її 
виступу будуть дві українсь
кі композиції. 

Як відомо, у нас небагато 
українських композіщій із 
скрипкової музики. Завдяки 
славному українському ком
позиторові і скрипковому 
віртуозові Романові Придат– 
кевнчеві, Меланія одержала 
два неоцшені манускрипти; 
„Мелодію" („Над Прутом у 
лузі") Воробкевича в рбріб– 
ці Придаткевнча, як також 
„Танці" з Придаткевнча вла– 
jCBOi ,Дїершої У к р аїнської 
Рапсодії". Це вперше компо
зитор дозволив іншій особі 
відіграти цей твір. 

Д-р Роман Придаткевнч 
о тепер професором емери– 
том з Мюрей Стейтового 
Університету в Кентакі. Він 
приїде на Согозівку, щоб по– 

Мелаиія Купчинська 

слухати концерту молодої 
української - скрипачки. Д-р 
Придаткевнч є також коли
шнім учителем професора 
Яреми Купчннського, батька 
Меланії. 

На фортеліяні буде аком– 
паніювати Мері, Остров. її 
муж, д-р Ізаак Остров, про
фесор скрипки на Кляріон 
університеті в Пенсилвепії. 
буде асистувати Маланці у 
відігранні кількох скрипко
вих дуетів. 

Н. IL 
s^i-rsrs: 

Н а̂лка Полтавка у Голліедді 
Другу виставу оперети і відтворення образу матері 

„Наталка Полтавка" їв. Ко– і Наталки був прикрасою ці– 
тляревського, поставлено 2- лої постанови, 
го червня ц. р. у залі Укра– Вже багато років Каліфор– 
інського Культурного Цен– нійді прислухуються до спК 
тру, силами Українського ву Петра Марціяева на різ– 
Театрального Ансамблю, на | них імпрезах. В опереті не 

він відобразив яскравий об
раз працьовитого чесного па
рубка, а у вокальному вико
нанні ролі Петра і Наталки 
відзначились повною гармо
нією. 

Константан Матвіїв вмілою 
грою іфавдмво'відтворяв по
стать безжурного парубка, 
який підбадьорував зажуре
ного Петра, та подбав про зу
стріч Наталки з Петром. Bike 
немолодий Сергій Лисенко 
добре вив'язувався у ролі Во
зного, не вважаючи на спе
цифічність мови в ролі. 

Ролю Виборного артист 
Г. Старовійт виконав впевне
но, без форсування, і своєю 
вмілою технікою та вправ
ним знанням подав реаль
ний образ тогочасного старо– 
сти-виборного. 

Музичний -акомпаньямент 
був в руках досвідченої про– 
фесіоналістки Лесі Куриле– 
нко-Вахнянин, вона з педаго
гічним хистом та музичним 
науковим досвідом подавала 
музику у виконані цілої опе
рети. А Марія Старовійт під 
час підготовгі частинно вела 
провід музичних партій'зі 
солістами. 

Довголітній досвід театра
льного мистецтва, добра 

І школа в досвідченого драма
турга та використання си
стеми від українських кори– 

! феїв — дали режесерові не– 
| абияку силу створити добру 

постанову. А його ж маля– 

цен раз, під мистецьким ке
рівництвом \Гліба Старовій– 
та — учня відомого україн
ського артнета-драматурга 
Якона Гулака-Артнмовсько– 
го. 

Тому, що ввесь ЧИСТИЙ 
прибуток із вистави призяа–' 
чено на українську „Рідну 
Школу", орган'заційна діля
нка постанови була в руках 
шкільної ради та вчительс
тва. За кілька хвилин перед 
початком, учителька п-і Іва
хів прочитала історію та ліб– 
ретто оперети їв. Котлярев
ського „Наталка Полтавка", 
по-англійськи, для не-укра– 
їнців та молоді, яка не розу
міє мови. Виготовив цю пра
цю Г. Старовійт, а перекла
ла її англійською мовою — 
Марія Старовійт. 

Ось з хати виходить Ната
лка з дерев'яними відрами 
на коромислі, 'набирає воду. 
А набравши води і обпер
шись на коромисло, співає 
журливу мелодію про свого 
милого. Чарівний спів у ви
конанні К. Задорожної пере
носить глядача у стоп'ятде– 
сятлітню минувшину тогоча
сного сільського життя, від
твореного у ^невмирущий 
опереті, Котляревського. Ка– 
піталіна Моше-Задорожна 
маючи високу театральну 
школу й природні здібності 
створила чудовіш образ На
талки/ 

Олена Акіишін-Задорож– 

Губернатор Вілсон заповів участь 
в Зустрічі Українців Америки і Нанади 

Ню Иорк. — Як інформує 
Комітет Зустрічі Українців 
Америки і Канади, в Зустрічі, 
яка відбудеться б і 7 липня 
ц., р. на розлогій Оселі СУ
МА в Еллеквіл, Н. П., візьме 
участь в маніфестаційній 
.частині губернатор стейту 
Йю Иорк Мелколм Вілсон та 
інші представники америка

нського і українського полі
тичного світу. 
\. Зустріч, яка проходитиме 
під гаслом: „В 30-ту річни
цю УГВР прославім героїзм 
українських жінок Кінгірі" і 
яка мас запротестувати про
ти переслідування політич
них і культурних діячів в Ук
раїні, буде поділена на дві 
частини. В програмі в субо
ту, яка розпічнеться о год. 
5-й по пол., запляловано від
бута багатолюдний панель 
на тему: „Вчора і нині в.Ук
раїні" в якому виступлять: 
щюф. І. Вовчук, проф. д-р 
К. Савчук, мгр В. Минула і 
АСКОЛЬД ЛОЗІШСЬКИЙ. В МИС" 
тецькій програмі того дня 
виступатимуть: дівочий хор 
,,Жайворонкн" і танцюваль
ний ансамбль „Верховинці" 
(обидві мистецькі групи ді
ють при Осередку СУМА в 
Ню Иорку); тріо „Троянди" 
з Байону, М. Чолій - соліс
тка Монтреальської опери, 
соліст-бас В. Тисовськнй і ве
лика оркестра СУМ з Мон– 
треалю. Вечором забава з 
танцями про оркестрі „Чер
вона Рута" із Сиракюз. 

Другого дня, в неділю, о 
год. 10-й Служби Божі в оби– 
двох обрядах, о 12-й год. ма– 
ніфестаційна частина з вис
тупом губернатора Вілсона, 

щшямттв 

Ділимося болючою вісткою з Приятелями і Знайомими, 
що дня 18-го червня 1?74 року, ненадійно відійшов 

ВІД нас у Вічність 
Незабутній Л іУ Л С і БАТЬКО 

св. п. 
ОЩНСАНЙІР ЮРШВИЧ 

,ЛІАГІОТЕГ П Р А В А 
иароджепяй у Зшмиїгороді в Західній Україні. 

аПОХОРШШ відбу.тнол 17-го червня 1074 р. 
ропті, Канада. 

Горем провиті: 
дружина — МАРІЯ 
см—МИРОСЛАВ 
дошка - СОФГПК А 

. брвт - , М И К О Л А 
Родина а Україні і ПОЛЬЩІ 

в Те– 

словом проф. І. Вовчука і 
мгр У. Целевич, привіти 
представників СОУВФ, СК– 
ВУ, УККА, КУК. 6 год. 3-й 
знову великий мистецький 
концерт: монтаж поезій О. 
Олеся і М. Матісва Мельни
ка, що його виконає юнацтво 
Осередку СУМА з Нюарку 
під кер. Івашш Кононів; чо
ловічий хор „Прометей" з 
Філядельфії, і вже згадувані 
ансамблі. 

У зустрічі заповіли свою 
участь багато громад з ЗСА 
і Канади, які організують у 
більших місцевостях автобу
си. Організатори сподіються 
великої кількосте молоді, що 
все бере активну участь в 
подібних імпрезах. 

на, старша сестра Капіталі– \ рскі здібності спричинились 
нн Задарожної, виконуючи 
ролю Терпелихи, своєю пер– 
фектною грою справила таке 
несподіване враження, що 
люди, після її співу, не мог
ли припинити оплесків. До
бре вироблена гра двох сес
тер У другій дії доводила до 
сліз молодь і старших, які 
не раз бачили цю оперету. 
Артистка Олена Задорожна 
мімікою та перфектним ви
конанням вокальних точок 
— зачаровувала глядачів. А 

до, виготовлення гарних де
корацій. 

Фінальний додаток перед–' 
весільного вітання та групо
вий танок, виконаний тан
цюристами української тан
цювальної компанії Н. Про
коти, оживили кінцеву кар
тину вистави. Хай ця поста
нова буде початком нового 
піднесення нашого театраль
ного мистецтва у Каліфор
нії. 

і П.С. 

ЗБІЛЬШЕННЯ ДОВОЗУ 
АРАБСЬКОЇ НАФТІ! 

ДО ЯПОНІЇ 
Токіо. - Перебуваючи з 

офіційною ВІЗИТОК) в Токіо, 
директор Іракської націо
нальної нафтової компанії 
заявив в часі пресової кон
ференції, що Ірак заміряс 
збільшити достану нафти 
для „запрнязненнх країн", а 
в першу чергу Японії в за
міну за її господарський і 
твжшчний реманент. Японія 
вдоволена постановою ара
бів, бо брак нафти в Японії 
спричинився до сповільнен
ня праці в індустрії, що в 
свою чергу збільшило без
робіття і робітничі штрайки, 
які сильно підірвали еконо– 
мику країни. 

!ж”– ' П Р И С В Я Ч У Ю 

СВОЇЙ Д О Н І 

бл. п. 
ЛЯРИСІ 
ГАРНАЯ 

ВОСЬМУ Р Г Ч Ш Щ Ю 
її СМЕРТИ, Я К А 

ПРИПАДАЄ^ 

28-іх) Ч Е Р В Н Я 

СПОМИН 
Твердою дорогою дошиті час Іду. 
І по тобі Лялю тугу, жаль носу. 
Не легко мені це попадас 
Усе хтось доріжку закидаг.! 
Я змучена немов І збита 
А Може я 1 зла ? 
Що тІП доріжці не маг. кінця 
Та тут я не сама — 
Немов іфііл-п'.іш знайшла 
Серце огрівавсь 
В цю сумну для мене днину 
Немол кріль гаДліпгу 
Сонце заглядав, 
І якось підла шула тута 
Покотилась весела сльоза. 
Одна, і друга лице мені помила 
Во ти мені Лп.тю гарні спомини ліпігнла. 
Я піч і дні. твої спомини збираю 
Помст пацьорки... 

Червень, 1974 р. МАМА 

- - І 

г і 

W КВІТІВ на свіжу MOttbty нашого Вуйка 
бл. п. о. крнлошапииа 

Юрія Менцінського 
складасмо 30.00 долярів 
теляті nj^JРШт РІШАКЯ 

- – - - - В — - - с я – п . 

Ділимося болючою вісткою з Рідіпгмн, Друзями 1 Зпайомнмн, 
йю дня 25-го червня 1974 р. відійшов у Вічність, 

на 50-му році життя, після тяжкої недуги, 
заосмотреннй Найсвятінппіи Тайнами, 

наш Найдорожчий 
ч о л о г а к , ПАТЬКО, ВРАТ, С Т Р И П , В У П К О І К У З Е Н 

егз. п. д-р 

БОГДАН КАРАТНИЦЬКИИ 
ПРАВНПК 1 БАОТКОВЕЦЬ 

кол. змагуи J1CT Україїш - Львів, член академічного хору „Банду
рист" у Львові 1 член оешгапик уіфаїнського xopj- ,Дз'мва" 

в Ню Порку. 

IK)XQPOKrn ОКГЯЧИ ваотдуться: 
ПАРАОТАС і ПАОіАХІЩА в п'ятницю, 28-го червня ц. р. о год. 8-ІЙ вечора, 

в похоронному занедеїші Штрз Яреми в Ню Порку, прн 7-ій вулиці Схід ч. 1І9. 
ПОХОРОННІ ВІДІЇГАВИ в суботу, 29-го червня ц. р. о год. 9-ій ранку в по

хоронному за поденні, а Заупокійна Свята Літургія в церкві са. Юрія о год. 9:30, 
звідки: Тлінні Останки будуть перевезені на місце Вічного Спочинку на Уіграїн– 
еьлаїй Православний Іїшсіггар в Бааіід Bp>'кy, IL Дж. 
' тжттл ігт”Т Т" f^`' УТ ` : 

В^йсшвяшомуболіо: 
др)-жниа - ПАВЛИПА 
дочка - ХРИСТИНА 
стга - АДРІЯН, АНДРШ і СТКФАї! 
сестра - ЛІДІЯ КРУШКЛЬНІЩЬКА з мужем ЛЕОНТІОІ, 

дітьми: ОКСАНОЮ і ЛЮВОМНРОМ та внуками -
МАРЧИКОМ і ПАВЛІНСОМ 

б р а т ; - д-р ЗLIIIOH з дружиною ДАНОЮ і саном АДТТЯНОМ 
та блюкча t дальша Родмаа в Україні, Америці, Канаді 

і Вяротй 

^-fy4W'4^-l^--r.-^^.l^TW-j 
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СВОБОДА, П?ЯТНИЦЯ, 28-го ЧЕРВНЯ 1974 ! 

-І? '.р^г. 
`'J^`?W-.Kti 

;t^` r - -

-..-.уцо й Ш 

Зустоіч абітурієнтів Академії св. Юра 
вНюЙорку 

нині, той наш садочок. Було 
нас так багато, що треба бу
ло ділити на дві групи. А 
всі ми говорили тоненькими 
голосками, та нашою рідною 
мовою. Шкода, що так скоро 

шЬфвШ Кружок так відсвя 
TKosjte градуацію четвертої 
клясн академії. 
. Сміх та веселі голоси дз– 

Лвитв–' серед мурів імпозан
тно! школи. По хвилині прис– 
Ua^,^.futt рішучий голос 
в9жпе' до спокою. Це - се
стра' Наталія, директорка, 
відчитує прізвища й устав– 
ляб абітуріснтів у ряд. Сес
тра' Натал ія \ G директоркою 
академії-від початку нашого 
В' Ній перебування. Своєю рі– 
туЧокі поставою вона зумі
ла здобути послух, а справе
дливіш і послідовним посту– 
пованням — здобула пошану 
й ЛЮбов. Праця для школи 
с т а л і й частиною^її життя. 
Своїм молодим віком і вигля
дом подобає радше на абіту
рієнтку, ніж иа директорку. 
Однак, я не радив б и новим 
учням академії мене зле зро
зуміти, бо де треба вжити 
твердої руки, не завагається 
уяисиі директорської влади. 

ІДЄНО до азднторії рядом, 
напереміну з дівчатами. Ав– 
днторія ясно освітлена, а на 
стіні виписані привіти. Всі 
Bctifoti на привітання. Сто
ли'застелені білими обруса– 
ии, прибрані зеленню і тро
яндами. 

За почесним столом бачи
мо нащнх отців з парохії, се
стер, представників Батьків
ського комітету і представ
ників наших українських ор
ганізацій. Окремі столи для 
професорів, організацій, ба
тьків. Ми займаємо стіл ус
тавлений у цідкову. Молитву 
проводить о. Ігумен В. Гав– 
ЛІЧ–: Столи вщерть заставлені 
різним добром. Тут мушу 
задати'про властителів на
ших сусідніх м'ясарень, кот
рі не жаліють для нас своїх 
смачних виробів. Також Ба
тьківський комітет не жаліє 
евосї праці і грошей на наше 
пркняття, а матері достача
ють печиво і торти. Є ще од– 
в а новість, бо на наших сто
лах появилися стрункі пля
шки з зином. Цим Батьківсь
кий кружок, мабуть, хотів 
показати, що вважає нас уже 
за дорослих. При бічному 
столі сидять паНі й панове, 
котрі попереднього дня і сьо
годні від ранку вже працю
вали, щоб все приготовити. 
Особливо п. Шевчук, котрий 
не.мас дітей в Академії (од
на донька саме стала докто
ром медицини), працює кож
ного року над зорганізуван– 
ням господарських справ 
прийняття. Щиро дякуємо! 

Прозо дим о весело вечір. 
ПаяИа В. Волинська з гру
пето учениць 11-ої кляси роз
важає нас музикою і співом 
українських пісень, а пані Д. 
І енза - народннмн танцями 
хлоияіа та дівчат. 

Перед мною наша книжка 
„Переможець"... Переглядаю 
сторінки. Ось, і наша світли
ни із садочку. Які ми тут ще 
всі малі й смішні: Всі наші 
дівчата з тієї знімки - вже 
панночки, а хлопці вже „під 
вусом". Пригадую собі, як 

Турнір ОУАСТ–Схід відкриє тенгсовий 
сезон на Союзівц,і 

- Гамір і метушня на кори
дорі школи, св. Юра в Ню 
ЙорИу– в суботу 8-го червня 
Д. р. Це абсольвенти і абсо– 
лз-венткн Академії, зібрали– 
ск`^jnigSBX вечірніх одя– 
ТЩ^Щ. Запрошення Батіхів– І проминув час, і ось вже по– 
сьКСго кружка, на зустріч з кидаємо школу св. Юра. Ду– 
отцямк, сестрами, представ– | мкою перекидаюся з року в 
ямками організацій, своїми ` рік. Перед очима, мов у мря– 

5рамн, батьками й гі– j Ш. появляються постаті та 
Це нічого нового, бо І лиця професорів, що нас учи– 

вже третій рік з черги Бать– І ли протягом тих L2 літ... Де– 
. і які усміхаються приязно, а 

деякі мають поважні облич
чя. Вірю, що всі старались 
по добрій волі навчити нас 
якнайбільше. 

Якщо ми були б ходили до 
іншої школи, то ми також 
училися б багато тих самих 
предметів. Та в школі св. 
Юра ми вчилися багато тако 
го, чого не почули б в ін
шій школі. Ми вчитися своїх 
рідних звичаїв, рідної мови, 
своєю минувшини. Ми учили
ся свого рідного, про котре 
мН не почуємо вже у вищих 
школах. Ми вдячні, особливо 
тим професорам, які почина
ючи від передшкілля, при
носили нам любов до нашого 
рідного, чи то наукою, чи 
провадженням хору, чи тан
ком. Ми вдячні, що на стру
нах гітари несли нам пізна
ння рідної пісні. Ми вдячні 
тим, що говорили до нас на
шою рідною мовою. 

Вчили нас також у нашій 
школі такого, чого давно 
вже не учать в багатьох шко
лах, бо бояться тієї науки. 
Кажуть, що це проти консти
туції. Вчили нас про Бога, 
вчили нас жити після Божо
го закону, вчили нас молити
ся. Дали нам тривкі підста
ви на майбутнє. Ми за те 
глибоко вдячні нашим от
цям та сестрам. Вчили вони 
нас великої філософії життя, 
вчили нас, як.іти через жит
тя, і бути щасливими, за сло
вами Ісуса Христа: „Бери 
свій хрест і йди за Мною". 

... Бенкет добігає кінця. За 
тиждень маємо градуацію і 
покинемо нашу школу, щоб 
по феріях вже до неї не вер
нутися, а піти до університе
тів на дальшу науку. 

Я запитав нашу вчительку 
фізики й математики (не–ук
раїнку), якої вона думки про 
нашу клясу. „Ваша кляса бу 
ла найбистріша, яку я мала, 
і не думаю, що ще буду мати , 
таку ж другу". Я, однак, ду
маю, що по нас прийдуть ще 
бистріші. Ми вдоволені, що й 
ми доклали дещо нашої пра
ці, щоб здобувати для нашої 
школи тут опінію, яку вона 
.мас в Ню Иорку та Олбаяі. \ 
Ми вдячні ініціяторам, будів
ничим та фундаторам цієї 
школи. Ми вдячні тим, що 
цю школу удержують. Ми j 
надіємося, одо ця, єдина то– j 
го роду школа на сході Аме– J 
рнки, одержуватиме І надалі | 
підтримку від нашого грома– 
дянства та вищих церковних | 
властей і буде підставою на– 
шого релігійного та націо– і 
нального життя. 

За тиждень попрощаємося. 
Жаль мені за подругами й 
друзями. 13 літ це багато ча
су і мн зжилися зі собою. 
Школи св. Юра буде мені 
бракувати. Жаль мені за от
цями, сестрами, професора
ми і всімн, що працювали 
для нас. Відходжу, однак, з 
почуттям гордостн, що я вчи
вся в школі та Академі св. 
Юра, Юрій Яримовиг 

Вже розпочався літній се
зон великої ракетки. На сві
тових тенісових кортах вже 
ведуться завзяті змагання за 
звання чемпіонів і великі фі
нансові нагороди, що в них 
беруть участь відомі „зірки" 
в жіночих і чоловічих конку– 
ренціях. 

Не бракує иа світовій аре
ні і українських тенісових та
лантів, які одначе виступа
ють в складах збірних ОССР 
і їх практично, на жаль, у 
вільному світі уважають за 
росіян. Саме це, особливо, зо
бов'язує нас тут на цьому 
континенті дбайливо розбу
довувати усі ділянки спорту, 
включно з популярним літ
нім спортом, яким є теніс. 

Теніс — захоплююча і ко
рисна гра. Вона зміцнює сер
це, розвиває грудну клітку і 
легені, м'язн рук, ніг, спини, 
робить людину сильною І 
вправною, виробляє швид
кість рухів, витривалість і 
багато інших цінних якостей. 

Для розвитку цього „біло
го спорту" в містах нашого 
поселення існують добрі мо
жливості. В більшості з них, 
при міських парках чи шко
лах, є і тенісові корти, не 
бракує тенісового виряду, я– 
кий можна набути в різних 
спортових крамницях. Отже 
наша молодь повинна масово 
включатися до цього спорту, 
творити ланки і клюби та 
брати участь в ряді українсь
ких турнірів, що їх організу
ють наші Спортові Централі, 
СУАСТ, УК2ЦАК і ін. 

В УСТ „Чорноморська Січ", 
що в цьому році відзначує 
свій 50-річннй Ювілей, між 
десятком діяльних ланок 
спорту, тенісова являється 
одною з найбільш активних. 
На протязі останніх 15-ти ро
ках в окремих сезонах поо
динокі тенісисти „Ч. Січі", 
д-р В. Гук, Б. Кучинськнй, 3. 
Снилик, Б. Бурачинський. А. 
Гончаренко, О. Гнатюк, О. 

Михайлкж і ін., осягали лав
ри чемпіонів - СУАСТ-Схід, 
УСЦАЯС і інших турнірів. 

В останніх 4-х роках чоло
ві тенісисти „Ч. Січі" дають 
свій вагомий вклад для роз
витку українського тенісу в 
ЗСА вишколюючи охочу на
шу молодь в рямцях власної 
Спортової Школи на оселі 
„Верховина", як теж в тені– 
совому таборі на оселі Сою– 
зівка. Саме за ці заслуги для 
росту українського тенісу в 
ЗСА, теніоовій ланці „Ч. Сі
чі" дано почесть з нагоди ю– 
вілею Т-ва, організувати цьо
горічні першості СУАСТ-
Схід, якими УСТ „Ч. Січ" і 
відкриє новий сезон на кор
тах українського ,,Вімбледо– 
ну" — Союзівкн. Учасники 
— переможці цьогорічного 
турніру СУАСТ-Схід будуть 
нагороджені чудовими цін
ними Трофеями, що їх уфун– 
дувало УСТ „Ч. Січ". Очіку
ється численної участі нашої 
тенісової еліти із Східпіх 
З С А 

Турніром проводитиме Ко
місія в складі: ред. 3. Сни
лик, інж. Ю. Савчак і інж. 
Р. Ракочий (старший). Tjm-
нір відбудеться в днях 6^7 
липня ц.р. 

СПОРТОВА ЗУСТРІЧ 
УСТ „Ч. СІЧ" НА ОСЕЛІ 

„ВЕРХОВИНА" 

В днях 2 9 - 3 0 червня цр– 
відбудеться на оселі „Верхо
вина" Спортова Ювілейна 
Зустріч „Ч. Січі" в програмі 
якої запляновані: першеясь– 
кі футбольні т у р н і р и 
СУАСТ-Схід, новацьких і уч
нівських дружин, товариські 
шахові змагання „Ч– Січ" — 
„Тризуб" Філя., відбиваикові 
гри, великі весняні Вечернн– 
ці при звуках оркестри Б. 
Гірняка та вибір Красуні і 
Дружок „Ч. Січі" на 1974 р. 

О. Твардовський 

жжйшжяккко Ч ” ” ” ” Р 
і З Б О Р И 
ВІДДІЛІВ УНСІ 
дхддхжжхжтхжжжжжжз 

НЕДІЛЯ, 
Sft-го. ЧЕРВНЯ 1974 р. 

ВЯІЗЛВЕГГ. Н. Дж. Піврічні 
збори С-ва Любов 87 Відд. 
о год. 2-ій по пол. в' УНДо– 
мі, 214 Фултон вул. На По
рядку: звіти - Управи, К. 
Комісії та делегатів з 28-ої 
Концепції і інші важні спраг 
ви. - А. Реклаятес, предс, 
М. Огар, касир, А. Гнаткж, 
секр. 

НЕДІЛЯ, 
14-го ЛИПНЯ 1974 р. 

РОЧВОГЕР, Я. И. Збори С-ва 
Пресв. Богородиці 36 Відд. 
о год. 2-ій по пол. в Укр-– 
Амер. Клюбі, 292 Гадсон 
Аве. Проситься чл. прибути 
та вирівняти вкладки. — 
Стелла Гошовська, Марія 
Ковальчук, Параска Демя– 
нів. 

КЛІВЛЕНД. Огайо. Піврічні 
збори В-ва св. Вас. Велико
го 364 Відд. о год. 2-ій по 
пол. в залі церкви св. Марії, 
Kinsman Rd. На порядку: 
звіти — за півроку та з 28 
Конвенції. По зборах — пе
рекуска. Проситься чл. при
бути. - В. Врездун, предс, 
Вол. Владика, фін. секр., П. 
Даиелевич, кас, Оля Вик, 
рек. секр. 

Male and Female 

COUPLE 
Professional Housekeeper 

Butler. Cook. Fully expd. with 
references. L/ivo-ln Phlla. sum
mer, Fla. winter, prefer TSngtiah 

or French trained. 
Call (215) 985-0850 

ДО ВИНАИМУ - , 

MorrU A venae, fitefca, JMT. 
183rd Street Щ^НІУ^ МшШШ\\/. 
available immediately. Elevator 

and incinerator. 
5125.00 per month 

СаП -
208-0728 or 783-7600 

ДОВИНАІШУ 
ЩШіШіір 
ПОМЕШКАННЯ 

у Staten feiaad, 74 Targee 
N.Y. Важана старша 
ська родина з 2-ох 

приступна. 

4 кімнатне 
ПОДОДОКАННЯ 

В добрій дільниці, між 1 а 
2-ою Авен. в Маигетеві. 
Тел. (212) 475-1861 

И ,'.!І',І. 'У і l ,ui ,jfi . .r.v,. ' ,s: 
Ввір Wanted Паїв '"ш 

” Help Wanted Male ш 
TURRET LATHE 

W 4 8 Set up 6 operate. Ex
perienced. Good salary 3e work
ing conditkina. All benefits co. 

paid. 
General Pneumatice Corp. 

440 Washington Street 
Orange, XJ. 201-018-6656 

MECHANIC 
Exp'dL on vending machinee. 
National Corp. Union ahop. All 

fringe benefits. 
Call MR. LAKGDO, 

Mon.-Fri., 8 am. - 4 pro 
(Ml) 9884480 

MECHANIC 
Industrial experience necessary. 
Capable of troubleshooting and 
repair of automatic assembly 
machinery. 2nd eMft. 8:30 — 
11:30. Oxtnpany pd. benefitB A. 
holidaya ОЛ g 287-3700. 

LEE FTL/TEK DTV. 
Edison, IN J . 

Різке 
шВш "у. 

- ^ r 

УкраЬмзмсе Внсилзите Віо,оо 

ROMAN PARCEL SERVICE 
141 Sad Avenue, New York Cii^ 

TeLt.(818) 476-W8Q\ 
ВИСИЛАЄ ПАЧКИ 
ГОИ І ХАРЧАМИ В 
НУ І ДО COOP. 
аишді вее иотрібне до : 
кж. Посоласхо також РУВЛМ 
ВІ ЦЕРТИФІКАТИ, АВТА 
мотоциклі, холодаяьнн 
ХН 1 ТЕЛЕВІЗОРИ. години: від понсд. до и̂ жпаощі 
8404:00 веч^ в еуб. 840-fft0f 
веч. а неділю ьід 1W по й м 
В четвер, 4-го лшшя.буде за
крито, як також в неділі -

я ш м в 1 серпеиь 'буде 
аАКРИТО.; 

ТХХХХХХІХХХХЛЖАЖХХХХХЛ 

MACHINISrrS 
Experienced heavy macal 
lathe work A aesembly. W 
pay up to ?6.00 per hour. Full 
or part time, LocaUon South 

Brunswick, N J, 
(2oi) 2W-iqte 

MECHAMCS 
For fabrication of .hydraulic 
machinery, experience in pipe 
fitting, steel tube fitting and 
wekbng desired. Wifl train in
dividual with related experi
ence. Salary, commensurate 
with experience. Liberal com

pany beneflta. 
Power Braulice-Nielsen. Inc. 

070 E. Unoom Avenue 
Railway, N J . j M g о74-Євбо 

Нема то ян на СОЮЗІВЦІ! 
Оселі 
Українського 
Народного 
Союзу 

Найкраще місце 
відпочинку і вакацій 
в Нетскильських горах 
біля м. КЕРГОНКСОН. Н. И. 

Замовляйгте місця завчасу на 
О КІМНАТИ НА НЕЗРІВНЯНІШ 

ВАКАІШППт ПОБУТ 
НА СОЮЗГОЩ 

О ДИТЯЧИЙ ТАБІР 
О КУРСИ УКРАЇНОЗНАВСТВА 

Замовлення висилати: 
UKRAINIAN NATIONAL 
ASST^ ESTATE 
Kerhottkson, N.Y. 12446 
Тел.: (914) 626-5641 

ЛІосШпівія 
HORIZONTAL 
BORING AULL 
OPERATORS 

OJD. A I. GRINDERS 
ENGINE LATHE 

OPERATORS 
! DRILL PRESS 

OPERATORS 
MILLING 

MACHINE OPERS. 
ELEXTTRiaAN"S 

Automatic Ггоктеявіоп 
to Top of Bate 

Ratee op to: fS^O. 
Overtime 

I Machinery manufacturer has 
aeveral openings for Production 
`V^orlcers. Must have previous 
experience including own eet-up 
and blueprint readings-
Company paid benefits Include: 
e Blue Cros/Bhie Shield 
є Звб Rider J 
e 13 holidays 
e Pension and Life Insurance 
e Vacation 
e Night shift differential 
e Drug prescription plan 

СаП 412-Л500 от apply 
SYXGRO MACHINE CO. 

Ш1 Sayre Avenue 
Perth Amboy, `SJ. 

Equal opportunity employer 
m/f 

MELTERS AND 
FURNASiMEN 

Monmouth Co. company Deeds 
an experienced melter. A back" 
ground In induoUon melting 
would be desireable. We offer 
an excellent starting salary A 

benefits. Please call 
Metallurgical Ind. Inc. 

(2щ) де-ваоо, 
aak for Mr. Lorman 

Вступайте в члени 

УНСоюзу! 

MACHINE OPERATOR 
Experience not necessary. We 
will train. Good starting rate, 
paid 2 weeke vacation after let 
year. Blue Cross and Blue 
Shield, unif owns. New Plant lo

cated in North Branch, N J. 
Call (201) 722-5254 

MACHINISTS 
All shifts. Bxp. on regular ma
chine shop equipment A main
tenance work. Union benefits, 

good salary. Growing Co. 
Saddle Brook, N J . 

(201) 8+4-1800, ext. 18 or 10 

aes 
ВАКАХЩ 

^ 

WIRERS SOLDERERS 
Experienced Individuals needed 
to work with printed circuits, 
harness asemblies and chassis 
wiring. Liberal company paid 
benewita. Apply in Person or 

СаП 
EDO COMMERCIAL CORP. 

60' Marcos Off? 
Melvflle, Long Island, NЛГ. 
Phone: 288-4000, Ext AS 

An equal opportunity employer 

MEDICAL TRANSCRIBER 
Fast growing Co. loc. in sub. 
N.E. has opening for qual. per
sonnel w/prior exp. typing O. 
R.'s and discharge summaries. 
Pleasant work atmosphere in 
our new mod. office. Exc. sal. 
Unique hosp. plan, many fringe 
benefits. Home typing available. 

Call (201) 322-1660, 9-1 

ПОТРІБНІ: 
гол. кухарі, кухаркж, буфетнн– 
кп. пекарі, „гріл)іепн", поміч– 
янхи до ютгтя посудн. кель
нери, -кп до ресторанів, клю– 
іЦв, готелів, в місті і на про
вінції, постійна або тимчасова 
праця, окрема кімната, харч. 
ABERDEEN EMPLOYMENT 

AGENCY INC. 
246 W. 14th St, (near 8 Ave.) 
New York, N.Y. (ЯІ) 601-1400 

Відкрито від 6-ої рано, 
7 днів в тижні. 

^<мwммwwйй> l̂̂ ййй^ l̂lйййй<lййййй<l|y^ййwwмwlwлл<w 

Farms A Co. Homes 

ВАКАЦП 

МЛЩГяГИЖЯіі і їтттиіні і ік і іихі їтхіиі іу 
зИіВРАгаоькА ДИТЯЧА СВГГЛИЧКА ВЧИТЬ ВАШУ 

ДИТИНУ ЩЕ одииа мови. 
ГІ^ЦЩЧЦГЖЖЧЯЖЖХХХХЦЇХЖХХХЖХІЖТТїУТТТТТТТТл 

ції ОГОЛОІЕЬ і m a i m л ш і г 
1 ШЧ ЧЕРЕЗ ОДНУ ШПАЛЬТУ 
"""аа культурні ртдшш (академії, оохмертаі атад– 

кя. рившуКД, ПОДЯКИ) 
1 ГЯЧ ЧЕРЕЗ ОДНУ ШПАЛЬТУ 

12.00 

оголошеная 
(забалк, феиіаца, пікяікк, беякетж, банки, про– 

і т , д . ) 13.00 
ОГОЛОШЕННЛ ЧЕРЕЗ 8 ШПАЛЬТ (ціла сторін

ка) по . ^ 18.00 
ва іяч за кожного рода 

WU Ч/РОСЛЯШіЯ КЛІШЕ еа одяу шпальту 58.75 
ВИГОТОВЛЕННЯ ЮТТТТТЕ на дві шпальти 58.50 
ВИГОТОВЛЕННЯ КЛІШЕ на три шпальти 10.00 

ОГОЛОШЕННЯ НА ЧЕРГОВЕ ЧИСЛО (2 ДНІ 
ПЙРЕД ПОЯВОЮ) ПРИЙМАСТЬСЯ ТІЛЬКИ 

ДО 12-ої ГОДИНИ д н я . 
І ПОВІД ОШІЯСТЬСЯ всі організації, установи і 

Поодинокі особи, які довгують ва оголошення, 
що адміністрація буде змушена відкинути чер
гове оголошення, дока ае будуть вирівняні по

передні рахунка. 

ЇФФФФФФФФФФФФФФФФФФ 9Ф ЬФФ+Фф+ф+ффффф^Л 

Приємна атмосфера для доброго відпочинку; 
чисто, спокійно, дешево, півтора бльоку 

до океану. 

- VILLA MARIA 
209 Е. Crocus Rd., Wfldwood Crest, NJ. 08260 

e Помешкання з одною, двома або трьома спаль
нями, приватними кухнями і лазничкамн. 

в Також кімнати з умивальками, зі спільною І 
кухнею. 

в Резервуйте зараня, більше вигід за меншу 
ціну. 

Тел. 1-609 522-9005 
МАРІЯ 

Г Т Т Т Т . Т Т Т І Т Т Т Т И Ї Т Т І П І І І Т Т Ї Ї Ї І І Ї І І І І М Т Т Т Т Т 

П О В І Д О М Л Е Н Н Я 
Адміністрації „Свободи" 

ПОНЗД(МСЛЯвМО ВСІ О Р Г А Н І З А І Щ 
І ПООДИНОКІ ОСОБИ. 

ЩО АДЕ43ШСГРАІШ НЕ БУДЕ 
ПОМПЦУВАТИ ЖАДНИХ 

ОГОЛОШЕНЬ 
ЯКЩО ПОПЮРЯДЕН РАХУНКИ 

НЕ БУДУТЬ ВИРІ ВНЯІП. 

Окремих листів в тій справі не будеться відписувати. 

ШШШШШШЛШШІ т і п і і ш т т 

10 ACRES 
Improred wfth driveway, well 
A electric. Private A eecluded. 
Ready to buUd. ?lo,OOO total; 

Ж5.000 down. 
KOPP of KERHONKSONj NT 

Dial (014) 628-7500 

Д-р Лука Луців: 

ВАСИЛЬ 
СТЕФАНИК 

а ш в і ї ц ь УКРАЇНСЬКОЇ 
ЗЕМЛІ 

Ціна: 540.00 
Замовляти: 
SVOBODA 

81-83 Grand Street 
Jersey City, N.J. 07303 

Нема то km на Союгівці! 
Оеелі 

Увраїнеьвого 
Народного 

С в ю а у 
ш Еетскнльськнх горах 

біля міста 
КВРГОНБООН, EL И. 

ВЩКРИТТЯ 
ЛІТНЬОГО СЕЗОНУ 

Субота, ІЙ^^рбйя 1974 р. 
Мистецька програма 
МЕЛАИЩ КУШЕЧІІНСЬКА - гра на скртгяі 
НАТАЛКА ЛДЗІРКО - балет 
Конферансьє - ДНЯ ДИДИТІ 
ТШйія миотецької програми — 
ЗАІБ.4ІВА з ТАЯЦЯМН 
при звуках оркестри „РУШНИЧОК" 

Середа, 3-го літня 1974 р. 
иіжщяшах ІГРОГРАМА 

Стягові Дня Незалеяагосгн 
ами -
ГАНЦЯМИ 

Грав оркестра ,Д”УДШІГїОК" 
Конфералсьв - ДНЯ ДНДІГК 

П'ятниця, 5-го лкітня 1974 р. 
ЗАБАВА а ТАНЦЯМИ 
Грає оркестра ^РУШНИЧОК" 

Субота, 6-го лиття 1974 р. 
Мистецька програма: ,ЩлвЯбудьквГ - вокаль
не тріо з Чгасаґо, при парафії езз. Володимнра 
й Ольги з Чикаго в складі: Шаруея Юостелина 
— сопрано, Олександра Сазшн — меццо-соп– 
рано та Віра Сургвка — альт під мист. кер. Ма
ри Плешкевнч. Акомпавіямент — Надія Са
яни. 
По програмі -ЗАБАВА з ТАТЩЯЗШ 
пра звуках орнестрн „Тенпо" під кер. L Ко– 

Велика холоджена заля , ЗЕСЕЛКІГ' 
Телефон Ооюзівки - (914) 626-5^11 

в БАНАДІ; -
найкращо проведете 

ВАК^иЩЇЇ^ 
ва оселі ВАТЕА 

Кімнати з харчуванням , від 
170.00 до 590.00 тнжньво. Ба
сейн, озеро, теаісовна аорт, в 
сусідстві гояф. Зіаокка `a?ui 
дітей і пенсіонерів. Зоолошак– 
ня і ІнформанДІ: Зава^всьі^ 

WATRARESO^7 v 

В-В. 4, Durhaea, Щ М И І 
(519) ЗвВ-2в88 

BBAJL ЮВТАТТЙ' 

ХОЧЕТЕ ПРОДАТИ 
АБО КУПИШ 

ВУДИНОК, ВИЗНВС^ 8ІИМЛЖ: 
звертайтеся 

УКРАШОЬКОІ wrevH 
QGMINI ВНАЬ ESTATS СЮ. 

98 - oeoood лч 
ТЯщт York, N J . TeLt 

а) 7 кіин. дім, чудовай крає
вид, верчена стулка, акер 
землі, близько склеіав і ав
тобуса. Ціна 132,900.00. 

5) 76 акрів землі, гірськвй по
тік, чудовий краєвид. 

і) М і р і парцелі, jiyfOAim 
озеро, 2 хвилини,До Стей– 

s тового Парку, з 20 даф. 
ром. ' рР 

яггтсртду 
P.O. З о к М 8 ^ 

Kerhonksoo, ІЇЛГ. l̀ 
Феї. (914) вгалі І ї+н.ш і W 

BRICK BUILOWG 
Large atore U 6 I eq. - f t Де б 
room apart wtth .. garagee. 
walking distance tp aO Btoree 
and school. Owner takW mort
gage. Eldred, N.Y. J^uflivan 

Cotmty. `^V 
Call (914) 956-8088 

EHenvIIle, N."R 
60 акр. землі, деякі буд. фвр^ 
рівна земля, 100,000 - влас

ник дав мортґвдж. 
Годосіться до нас — Все 

ГОТОВ). -' .-г 
JANCEWYCZ-Ua`CAN 

REALTORS 
(ЯИ) 

Funeral Directdrw. 
і и і її Ьі іі^Гц і 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКР. ПОГРЕВИИК 

- . -Ь-Ч 

Займається Похорокамм 
a BRONX, ВїЮОКЇ,ТК, 

NEW TORK І околшадск 
КОНТРОЛЬОВАНА 
ТЕМПЕРАТУРА. 

PETER JAREMA 
129 EAST 7th STREET 

NEW YORK, N.T. 
OBegon 4-2ДО, -

Theodorewousmtec. 
Похоронного Зааедамвяі 

123 Eaat Tth Street. 
NEW ТОВК, N.Y. 10099 

TeLl GB 5-1487,. 
СОЛІДНА ОБСЛУГА 

5 - а 

LYTWYM " ` 
UKRAINIAN 

FUNERAL DIRECTORS 
AIR CONDTnONlSD 

Овсвуга ЩИРА І ЧЖЖА. 
Oar Servtcee Are АтаОаЬіе 
Anywhere IB New Jereey. 
801 Sprtaefield Aveme 

IRVlNtfrON, N.J. 
NEWARK, N.J. 
ESeex 5ІтГі 

шшшшшЛ 
Щвт. 

ТАРЗАН, Ч. 7141. Патруля рішає повертатнея додому 

TWEYV JOLiy WEU. 
5ЕТТЄК 5Е HOWfi 
OR THERE WILL K 
50ME FINK. POSTERIORS 

LATER.. 

--- 4 V-" --:kh 
і - ` s ` 

кМІСТЮМ,Х'ААИи .̂' 
ТЯАТ USUAUIY M R i 
THS FARENT MOR̂ t 
'ТЯАМТНбСМІи '̂. 

Але, пане Крясп, я нака
зав дітям, щоб повернулися 
перед заходом сонця.. -

Джозефе, заспокііісл! їх 

там четверо й подоають о– 
днн за одного! J— . 

Мн сьогодзті вночі– вніе ні
чого більше не зробимо, Пе

тре! Повертаймо назад до 
хатн! Ноже вони вже також 
вернулися! -

Краще, щоб вони вже бу
ли назад вдома, д so діста

нуть від мене прочухана.., 
Боюся, що така „операція' 

переважно болить ; батьків 
більше ніж дітей! -it '. 

:Щ 


